
and to imagine and create 
roles and scenarios. They 
have had so much fun 
and we are now ready to 
launch into our new topic 
‘When I Grow Up!’

Upcoming Events and Important Dates 

Further details of these events will be sent via email in due 
course but, for now, here are some key dates for your diary.
 
• Health and Wellbeing 
Week – Sun 22 Jan 
• KG Sports Day – 
Thursday 09 Feb 
• National Day – 
Thursday 16 Feb 

Key Reminders 

Please make sure you bring your child to school before 07.45 
each day. Sessions begin at this time and it is a crucial time for 
setting expectations and routines. Routine helps children to 
become more independent and helps them to feel safe, secure 
and confident for the day ahead.

Saturday Stay and Play Sessions

Last term, TSK hosted a Saturday Stay and Play session, which 
welcomed new families to TSK and gave our existing families 
the opportunity to enjoy our facilities and resources. Please 
look out for further upcoming sessions on our social media 
channels. 

Term Dates

Please note that Thursday 02 February is an INSET day and 
the school is closed to students.Term 3 ends on Thursday 16 
February 2023. We would like to take this opportunity to thank 
all our families for their continued support. 

Introduction

Welcome to Term 3 and 
Happy New Year to all 
our students and families! 
Last term at TSK, our 
children had so much 
fun during their Winter 
Wonderland topic. We are 
so proud of our students 
for adapting to school routines, making friends and becoming 
more independent in their learning. We especially enjoyed 
welcoming parents into school to join us on the last day of term 
for our family event. It was wonderful to see so many families 

attending and the children had a 
fantastic morning taking part in 
the winter-themed activities and 
showing their grown-ups around 
their learning environment. We 
hope you enjoy taking the time to 
read our newsletter and finding out 
about some of the exciting things 
happening at TSK. 

Learning in Crèche

In Crèche, the children enjoyed 
their ‘My Little World’ topic during 
Term 2. This term will be all about 
‘Amazing Animals’. Our youngest 
students have been engaging in 
sensory play and expressive arts 
and we are excited to enhance their 
learning experience by adding a 
variety of new materials, media and 
experiences to their provision this 
term. 

Learning in Pre-KG

In Pre-KG, the children have 
enjoyed sharing books and stories 
and learning about the world 
around them. This term we are 
looking forward to all the fantastic 
opportunities for developing 
communication and language skills 
in our ‘Amazing Animals’ topic. 

Learning in KG

In KG, last term’s topic was ‘Me and My World’. KG students 
enjoyed role-playing familiar scenarios to support them with 
their understanding of the world. From ‘veterinary surgeries’ 
to ‘airports’ and ‘pizza parlours’, our children have had the 
opportunity to play, imagine and explore in both new and familiar 
settings. Children have been developing conversation skills, 
learning to take turns, negotiate and listen to the ideas of others 
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“Play is our brain’s favourite way of learning.”

- Diane Ackerman



يناير 2023
النشرة اإلعالنية

تمهيد

الدراســي  الفصــل  بدايــة  مــع 
ســعيدًا  عامــًا  نتمنــى  الثالــث، 
الطلبــة  أبنائنــا  لجميــع 
الفصــل  فــي  وعائالتهــم. 
اســتمتع  الســابق،  الدراســي 
باألنشــطة  كثيــرًا  األطفــال 
موضــوع  ضمــن  المتنوعــة 
“عجائــب الشــتاء”. نفتخــر بنجــاح 

جــدد،  أصدقــاء  علــى  والتعــرف  المدرســي،  الــدوام  مــع  التكّيــف  فــي  طلبتنــا 
وزيــادة اســتقالليتهم فــي التعليــم. فــي اليــوم األخيــر مــن الفصــل الدراســي، 
إلينــا  األمــور  أوليــاء  بانضمــام  اســتمتعنا 
كان  لقــد  عائليــة.  مناســبة  فــي  للمشــاركة 
يومــًا مميــزًا مــع حضــور العديــد مــن أوليــاء 
األمــور، فيمــا كان األطفــال يشــاركون فــي 
أنشــطة شــتوية ويظهــرون كيــف يتعلمــون 
ويكبــرون فــي البيئــة المدرســية. مــن خــالل 
أبــرز  علــى  االطــالع  يمكنكــم  النشــرة،  هــذه 
األنشــطة المثيــرة والمميــزة فــي الحضانــة.

التعليم في مرحلة الحضانة

الموضــوع  كان  الثانــي،  الفصــل  فــي 
 My Little( الصغيــر  عالمــي  هــو  األساســي 
الفصــل  هــذا  فــي  ســيكون  فيمــا   ،)World

المذهلــة”. “الحيوانــات  بعنــوان 
اللعــب  فــي  الصغــار  طلبتنــا  شــارك 
وســنقوم  التعبيريــة،  والفنــون  المحســوس 
بتعزيــز تجربتهــم وتوســيع معارفهــم فــي هــذا 
الفصــل مــن خــالل إضافــة مجموعــة متنوعــة 
الجديــدة. والتجــارب  والوســائط  المــواد  مــن 

التعليم في مرحلة ما قبل الروضة

الكتــب  بمشــاركة  األطفــال  اســتمتع 
مــن  العالــم  علــى  والتعــرف  والقصــص 
إلــى  المصطلــح  نتطلــع فــي هــذا  حولهــم.  
تطويــر مهــارات التواصــل واللغــة لديهــم مــن 
المذهلــة”. “الحيوانــات  موضــوع  خــالل 

التعليم في مرحلة الروضة

فــي  األدوار  بلعــب  األطفــال  اســتمتع  وعالمــي”،  “أنــا  موضــوع  إطــار  فــي 
السيناريوهات المألوفة بالنسبة لهم، وهو نشاط يساعدهم في فهم البيئة 
والتخيــل  للعــب  الفرصــة  لهــم  وأتيحــت  مــن حولهــم.  والعالــم  بهــم  المحيطــة 
واالستكشــاف مــن خــالل أنشــطة مألوفــة وأخــرى جديــدة بالنســبة لهــم، مثــل 

البيطريــة،  الجراحيــة  العمليــات 
ومطاعــم  المطــارات  وحركــة 
البيتــزا. اســتمتع األطفــال أيضــًا 
المحادثــة،  مهــارات  بتطويــر 
)مــن  التنــاوب  تعلمــوا  حيــث 
خــالل انتظــار دورهــم(، والنقاش 
واالســتماع إلــى أفــكار اآلخريــن، 

وتخيــل وإنشــاء األدوار والســيناريوهات. بعــد هــذه التجــارب المثيــرة، ننتقــل إلــى 
أكبــر!”. “عندمــا  عنــوان  يحمــل  الــذي  الجديــد  موضوعنــا 

أكتوبر الوردي

• أسبوع الصحة والرفاهية - 
األحد 22 يناير

• اليوم الرياضي لمرحلة الروضة - 
الخميس 9 فبراير

• العيد الوطني - 
الخميس 16 فبراير

ســيتم إرســال مزيــد مــن التفاصيــل عــن هــذه المناســبات عبــر البريــد اإللكترونــي 
فــي الوقــت المناســب.

تذكير أساسي

الســاعة 7:45  قبــل  يوميــًا  المدرســة  إلــى  الطفــل)ة(  بوصــول  االلتــزام  الرجــاء 
التوقيــت، وهــو مــا يجعلــه مهمــًا  الدراســية فــي هــذا  تبــدأ الحصــص  صباحــًا. 
أكثــر  يصبحــوا  أن  علــى  يســاعدهم  الــذي  الروتيــن،  علــى  األطفــال  العتيــاد 

والثقــة. باألمــان  شــعورهم  ويعــزز  اســتقاللية 

أنشطة السبت

جلســات  فــي  األمــور  أوليــاء  الحضانــة  اســتضافت  الماضــي،  الفصــل  خــالل 
للترحيــب  النشــاط فرصــة  هــذا  الســبت. شــكل  يــوم  األطفــال  للعــب  خاصــة 
بأوليــاء األمــور الجــدد، كمــا ســمح ألوليــاء األمــور اآلخريــن بالتعــرف أكثــر علــى 
مرافــق الحضانــة واألنشــطة المتنوعــة. يمكنكــم معرفــة المزيــد عــن الجلســات 

التواصــل االجتماعــي. المقبلــة علــى حســاباتنا فــي وســائل 

نهاية الفصل

يــوم  الثالــث  الفصــل  وينتهــي  يــوم عطلــة لألطفــال،  هــو  الخميــس 2 فبرايــر 
.2023 فبرايــر   16 الخميــس 

نشكر جميع أولياء األمور على دعمهم المستمر.

“اللعب هو الطريقة المفضلة في دماغنا من أجل التعلم”.

Diane Ackerman
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