
Course Day Director Email Year Groups Description
The British 
School of 
Inventors 
and 
Designers

Tuesday Miss Sophie 
Rees

sor@bsk.edu.kw Years 1 to 3         
Years 4 to 7

Our young inventors and designers 
will have the chance to develop their 
creativity and prototyping skills to create 
and develop their own models.

The British 
School 
of MIT & 
STEAM 
Challenges

Wednesday Miss Sophie 
Rees

sor@bsk.edu.kw Years 4 to 8 The British School of MIT & STEAM 
Challenges focuses on real-world 
projects set by our school collaboration 
with Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). 

The British 
School 
of Mega-
Minecraft

Sunday Miss Bethan 
Jennings

bej@bsk.edu.kw Years 1 to 8 An exciting programme where students 
learn skills such as engineering, 
construction and design through 
MinecraftEdu - an educational remix of 
the popular game Minecraft.

The British 
School 
of Little 
Painters

Wednesday Miss Nora 
Ajouian

naj@bsk.edu.kw Reception to 
Year 6

A chance for budding artists from 
Reception to Year 6 to explore their 
creativity and produce artwork they will 
treasure.

The British 
School 
of Young 
Fashion 
Designers 

Tuesday Mr Christian 
Bowyer

crb@bsk.edu.kw Years 4 to 5 Come explore the exciting world of 
fashion! Join us as we learn how to 
design and sew our own clothes and to 
re-fashion an item of clothing.

The British 
School of 
Drama

Monday Mr Christian 
Bowyer

crb@bsk.edu.kw Years 3 to 5 Calling all aspiring actors: explore the 
exciting world of theatre through drama, 
movement to music and set design.

The British 
School of 
Phonics

Tuesday Miss Kelsey 
Jackson

kej@bsk.edu.kw Reception to 
Year 3

Develop and consolidate your child’s 
reading and writing through fun and 
challenging phonics activities.

The British 
School 
of Young 
Readers

Sunday Miss Kerry 
Austin

kea@bsk.edu.kw Years 3 to 5 A course for young readers from Year 
3 to 5 to develop their reading and 
comprehension skills. Using a range of 
fun and challenging activities, your child 
will improve their confidence in reading 
and answering different questions about 
texts, which will support them in their 
classwork.

The British 
School 
of Little 
Musicians

Saturday Mr Andrei 
Dascalu

and@bsk.edu.kw Reception to 
Year 2

The British School of Little Musicians 
gives young children the chance to learn 
and start playing the piano in a fun, easy, 
fast, and creative way.

The British 
School of 
Mathematics

Wednesday Mr Kynan 
Clarke

kyc@bsk.edu.kw Reception to 
Year 2

The British School of Mathematics will 
provide children with the opportunity to 
support and extend their mathematical 
understanding through fun and engaging 
activities. 

British Schools - Term 3
2022-2023

All British Schools timings will be 14.45-15.45.
The exception to this is Little Musicians, which takes place on Saturdays from 11.30-12.30.
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The British 
School of 
Mathematics

Tuesday Mr Kynan 
Clarke

kyc@bsk.edu.kw Years 3 to 5 The British School of Mathematics will 
provide children with the opportunity to 
develop and extend their mathematical 
understanding through fun and engaging 
activities. 

The British 
School of 
Homework

Monday Mr Michael 
Crawshaw

mhc@bsk.edu.kw Reception to 
Year 5

Our Homework Club seeks to support 
your child to complete homework with an 
increasing level of independence.

Jump Start 
English

Sunday Miss Emily 
Knagg

eyk@bsk.edu.kw Reception to 
Year 2

Develop your child’s confidence in 
reading and writing with Jump Start 
English!

The British 
School of 
Spanish 

Sunday Miss Léa 
Lenclud

lel@bsk.edu.kw Years 3 to 9 ¡Bienvenidos a la clase de español! Join 
us and learn a new language, loads of 
fun is waiting for you! ¡Vamos!

The British 
School 
of World 
Explorers

Wednesday Miss Nikita 
Coltman

nic@bsk.edu.kw Reception to 
Year 6

Calling all aspiring explorers! Bring your 
virtual passport, binoculars and backpack 
to prepare for an exciting trip across the 
globe as you develop your knowledge of 
people and places throughout the world. 

The British 
School 
of Web 
Developers 

Monday Miss Megan 
Grime

meg@bsk.edu.kw Years 6 to 9 Have fun and express yourself online in 
a unique way by learning step-by-step to 
develop your own website.

The British 
School of 
Storytellers

Sunday Miss Chloe 
Mitchell

cem@bsk.edu.kw Reception to 
Year 2

Enhance your child’s skills in reading, 
writing and listening to stories with The 
British School of Storytellers’ exciting and 
engaging course.

The British 
School 
of Lego 
Construction

Sunday Mr Damian 
Mohan 

dmm@bsk.edu.kw Years 1 to 6 Hands on playful learning, constructing 
mechanical and non mechanical Lego. 

The British 
School 
of Young 
Historians

Monday Mr Tomos 
Lloyd-Evans 

tle@bsk.edu.kw Years 6 to 9 The British School of Young Historians 
will challenge you to think more deeply 
about history, through discussions 
of current debates in history and 
counterfactual ('what if?') scenarios. 

The British 
School 
of Disco 
Dancing 

Tuesday Miss Ema-
Jayne Jones 

ejj@bsk.edu.kw Years 5 to 8 The British School of Disco Dancing is 
an opportunity for Year 5-8 girls to learn 
a variety of dance moves to vibrant, 
fast tempo songs, giving students the 
opportunity to enjoy dance, socialise and 
engage in physical activity. 

The British 
School of 
Quizmasters

Monday Mr Ben 
Rosevear 

bnr@bsk.edu.kw Years 1 to 6 An exciting opportunity for students to 
learn new skills and knowledge using 
interactive software such as Blooket, 
Gimkit and Kahoot!

British Schools - Term 3
2022-2023

All British Schools timings will be 14.45-15.45.
The exception to this is Little Musicians, which takes place on Saturdays from 11.30-12.30.
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The British 
School of 
Islam is Fun

Thursday Miss Eman 
Mokhtar 
Miss Noura 
Aljumaa
Miss Manar 
Al-Shalan

emm@bsk.edu.kw Years 1 to 5 Using a range of stories and games 
based on a selection of child-friendly 
Surahs, we intend to show students how 
much enjoyment can be discovered in 
the Quran and other aspects of Islamic 
culture.

The British 
School of 
Little Coders

Thursday Mr Oliver 
Alty

ola@bsk.edu.kw Year 1 and 2 An opportunity for young children to 
develop their ability to use technology to 
support their own learning. Students will 
use Purple Mash and aspects of coding 
to create games, stories and artwork, and 
work on other electronic projects.

The British 
School of 
Handwriting

Monday Miss Sam 
Beckley 
Miss Katy 
Goodwin

smb@bsk.edu.kw
kag@bsk.edu.kw

Year 2 to 4 An opportunity for students to improve 
and develop their handwriting and 
written presentation skills through 
targeted support and fun activities. 

Press Start Wednesday Mr Eric Tang ert@bsk.edu.kw Year 6 to 13 Press Start is about everything games 
related. The end goal of this course is to 
get students creating their own games 
using Unity.

The British 
School 
of Young 
Engineers 

Thursday Miss Freya 
Little 

frl@bsk.edu.kw Reception to 
Year 5

The British School of Young Engineers is 
for students who want to develop their 
design and construction skills. Come 
and learn about iconic buildings and 
create your own in a collaborative and 
innovative environment.

The British 
School of 
Dough Disco 

Monday Miss Joanna 
Huelin

jhu@bsk.edu.kw Reception to 
Year 2

A chance for young children to develop 
their fine motor skills and have fun at 
the same time. This includes creating 
and moulding with playdough and also 
learning pencil control first through 
dance and then through writing.

The British 
School of 
Japanese

Sunday Miss Sara De 
Angelis

sda@bsk.edu.kw Years 6 to 13 An exciting introduction into Japanese 
culture and language. Students will focus 
on learning basic conversational phrases 
with a concentration on interactive and 
speaking skills. 

The British 
School 
of Young 
Drummers 

Tuesday Mr Christopher 
R. Nedza

chn@bsk.edu.kw Years 1 to 5 This British School will introduce young 
students to rhythm and percussion 
instruments. Students will learn a variety 
of instruments from using a play and 
repeat structure.

All British Schools timings will be 14.45-15.45.
The exception to this is Little Musicians, which takes place on Saturdays from 11.30-12.30.
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 النوادي البريطانية - الدورات اإلضافية
الفصل الثالث للعام 2022 - 2023

 الوصفالصفوفالبريد اإللكترونيالمديراليومالمادة
Miss الثالثاءاالختراع والتصميم

 Sophie
Rees

sor@bsk.edu.kwمن األول إلى الثالث 
من الرابع إلى السابع

فرصة للمخترعين والمصممين الشباب لتحسين 
مهاراتهم اإلبداعية وإنشاء وتطوير نماذجهم 

الخاصة.

Miss األربعاءمشاريع ابتكارية
 Sophie

Rees

sor@bsk.edu.kwالتركيز على تحديات في مشروعات واقعية من الرابع إلى الثامن
تم تصميمها بالتعاون بين المدرسة ومعهد 

ماشاتسوستس للعلوم والتكنولوجيا.

الهندسة 
والتصميم من 

 (Minecraft) خالل

Miss األحد
 Bethan

Jennings

bej@bsk.edu.kwبرنامج مثير يتيح للطالب تعلم مهارات الهندسة من األول إلى الثامن
 ،(MinecraftEdu) والبناء والتصميم من خالل 

وهو عبارة عن ريمكس تعليمي للعبة 
(Minecraft) الشهيرة.

مهارات الرسم 
األولية

Miss Nora األربعاء
Ajouian

naj@bsk.edu.kw من التمهيدي إلى
السادس

فرصة للموهوبين الصغار من الصف التمهيدي 
 إلى الصف السادس 

الستكشاف إبداعاتهم وإنتاج أعمال فنية 
يعتزون بها.

Mr الثالثاءتصميم األزياء
 Christian

Bowyer

crb@bsk.edu.kwاستكشاف عالم الموضة المثير!الرابع والخامس 
انضم إلينا لتتعلم كيفية تصميم المالبس 

وحياكتها وإعادة تصميم قطع المالبس.

Mr اإلثنيندراما
 Christian

Bowyer

crb@bsk.edu.kw من الثالث إلى
الخامس

فرصة للممثلين الطموحين الكتشاف عالم 
المسرح المثير من خالل الدراما والتحرك نحو 

الموسيقى وتصميم المواقع.

Miss Kelsey الثالثاءنادي الصوتيات
Jackson

kej@bsk.edu.kw من التمهيدي إلى
الثالث

تطوير مهارات القراءة والكتابة لدى الطالب 
من خالل أنشطة الصوتيات الممتعة والمليئة 

بالتحدي.

Miss Kerry األحدالقراءة للصغار
Austin

kea@bsk.edu.kwدورة للصغار من الصف الثالث إلى الصف من الثالث إلى الخامس
 الخامس لتنمية مهارات القراءة والفهم لديهم. 

من خالل مجموعة من األنشطة الممتعة 
والمليئة بالتحديات، سيحسن طفلك ثقته 

في القراءة واإلجابة على أسئلة مختلفة حول 
النصوص، مما سيشكل دعمًا له في واجباته 

المدرسية.

الموسيقيين 
الصغار

Mr Andrei السبت
Dascalu

and@bsk.edu.kw من التمهيدي إلى
الثاني

توفر الدورة الفرصة لألطفال الصغار لتعلم 
 الموسيقى والبدء في العزف على البيانو 
بطريقة ممتعة وسهلة وسريعة ومبتكرة.

Mr Kynan األربعاءنادي الرياضيات
Clarke

kyc@bsk.edu.kw من التمهيدي إلى
الثاني

توفر هذه الدورة الفرصة للطالب لتوسيع 
فهمهم للرياضيات، من خالل أنشطة ممتعة 

وجذابة.

Mr Kynan الثالثاءنادي الرياضيات
Clarke

kyc@bsk.edu.kwتوفر هذه الدورة الفرصة للطالب لتوسيع من الثالث إلى الخامس
فهمهم للرياضيات، من خالل أنشطة ممتعة 

وجذابة.

نادي الواجبات 
المنزلية

Mr Michael اإلثنين
Crawshaw

mhc@bsk.edu.kw من التمهيدي إلى
الخامس

تهدف الدورة إلى مساعدة الطالب إلكمال 
واجباته المدرسية بأكبر مستوى من االستقاللية.

تعليم االنكليزية 
للصغار

Miss Emily األحد
Knagg

eyk@bsk.edu.kw من التمهيدي إلى
الثاني

طور ثقة طفلك في القراءة والكتابة!

مواعيد كل الدورات بين الساعة 2:45 والساعة 3:45 بعد الظهر، باستثناء دورة الموسيقيين الصغار يوم السبت بين 
الساعة 11:30 والساعة 12:30 ظهرًا.



 الوصفالصفوفالبريد اإللكترونيالمديراليومالمادة
Miss Léa األحدالنادي االسباني

Lenclud
lel@bsk.edu.kwمن الثالث إلى التاسع !Bienvenidos a la clase de español

انضم إلينا وتعلم لغة جديدة، الكثير من المرح 
في انتظارك!

!Vamos¡

Miss Nikita األربعاءاكتشاف العالم
Coltman

nic@bsk.edu.kw من التمهيدي إلى
السادس

 نداء إلى جميع المستكشفين الطموحين! 
أحضر معك جواز سفرك االفتراضي ومنظارك 
 وحقيبتك لالستعداد لرحلة مثيرة حول العالم، 

تسمح لك بتطوير معرفتك باألشخاص واألماكن 
في جميع أنحاء العالم.

تطوير المواقع 
اإللكترونية

Miss Megan االثنين
Grime

meg@bsk.edu.
kw

من السادس إلى 
التاسع

استمتع وعبر عن نفسك عبر اإلنترنت بطريقة 
فريدة، من خالل التعلم خطوة بخطوة لتطوير 

الموقع اإللكتروني
 الخاص بك.

 Miss Chloeاألحد رواية القصص
Mitchell

cem@bsk.edu.kwمن التمهيدي إلى 
الثاني

عّزز مهارات طفلك في القراءة والكتابة 
واإلستماع إلى القصص من خالل هذه الدورة 

التدريبية المثيرة والجذابة.

 Mr Damianاألحدليغو
Mohan 

dmm@bsk.edu.kwفرصة للتعلم الممتع وبناء ليغو ميكانيكي وغيرمن األول إلى السادس 
ميكانيكي.

 Mr Tomosاإلثنينالتأريخ
Lloyd-Evans 

tle@bsk.edu.kwمن السادس إلى 
التاسع

توفر هذه الدورة للطالب فرصة للتحدي من 
 أجل التفكير بعمق أكبر في التاريخ، 

من خالل المناقشات وطرح السيناريوهات 
المغايرة للواقع عبر اإلجابة على سؤال

("ماذا لو؟").

-Miss Emaالثالثاء رقص الديسكو
Jayne 
Jones 

ejj@bsk.edu.kwتشكل هذه الدورة فرصة للفتيات لتعلم من الخامس إلى الثامن
مجموعة متنوعة من حركات الرقص ألغاٍن 
نابضة بالحياة وسريعة اإليقاع. يمكن أداء 

رقص الديسكو بشكل منفرد أو ثنائي أو ضمن 
مجموعات كبيرة. 

 Mr Benاإلثنينتصميم االختبارات
Rosevear 

bnr@bsk.edu.kwفرصة مثيرة للطالب لتعلم مهارات ومعارف من األول إلى السادس
 جديدة 

 - (Blooket) باستخدام برامج تفاعلية مثل
(Gimkit) - (Kahoot).

 Miss Emanالخميسقصص القرآن
Mokhtar

Miss Noura 
Aljumaa

Miss Manar 
Al-Shalan

emm@bsk.edu.kwمن خالل القصص الواردة في مجموعة مختارة من األول إلى الخامس
 من السور المالئمة، 

تتيح هذه الدورة للطالب االستمتاع بالتعرف 
أكثر على القرآن الكريم والجوانب األخرى للثقافة 

اإلسالمية.

 Mr Oliverالخميس البرمجة للصغار
Alty

ola@bsk.edu.kwتركز الدورة على تنمية قدرات األطفال في األول - الثاني
 استخدام التكنولوجيا لدعم تعلمهم الذاتي.

  (Purpleيستخدم األطفال حساباتهم في موقع
(Mash، الذي يحتوي على مزيج من المناهج 

واألدوات والبرامج واأللعاب اإلبداعية.

 Miss Samاإلثنينمهارات الكتابة
Beckley 

Miss Katy 
Goodwin

smb@bsk.edu.kw
kag@bsk.edu.kw

»فرصة للطلبة لتحسين وتطوير مهاراتهم في من الثاني إلى الرابع
الكتابة اليدوية والعرض التقديمي، من خالل 

 أنشطة تعليمية وترفيهية.

 النوادي البريطانية - الدورات اإلضافية
الفصل الثالث للعام 2022 - 2023

مواعيد كل الدورات بين الساعة 2:45 والساعة 3:45 بعد الظهر، باستثناء دورة الموسيقيين الصغار يوم السبت بين 
الساعة 11:30 والساعة 12:30 ظهرًا.



 الوصفالصفوفالبريد اإللكترونيالمديراليومالمادة
 Mr Ericاألربعاءتصميم األلعاب

Tang
ert@bsk.edu.kw من السادس إلى

الثالث عشر
تتعلق هذه الدورة بكل ما يرتبط باأللعاب، 

والهدف النهائي منها هو جعل الطلبة يصممون 
ألعابهم الخاصة باستخدام محرك األلعاب متعدد 

.(Unity) المنصات

 Miss Freyaالخميسالهندسة للصغار
Little 

frl@bsk.edu.kw من التمهيدي إلى
الخامس

تتيح هذه الدورة الفرصة للطلبة الذين يرغبون 
بتطوير مهاراتهم في التصميم والبناء. 

يمكنهم التعرف على المباني المميزة وإنشاء 
المباني الخاصة بهم في بيئة قائمة على التعاون 

واالبتكار.

 تطوير المهارات
الحركية بالمعجون

 Missاإلثنين
Joanna 
Huelin

jhu@bsk.edu.kw من التمهيدي إلى
الثاني

تتضمن الدورة مجموعة واسعة من األنشطة 
الممتعة لتنمية المهارات الحركية الدقيقة لدى 

 األطفال. 
يتضمن ذلك تطوير إبداعات األطفال والقولبة 

باستخدام المعجون، وتعلم كيفية التحكم بالقلم 
الرصاص.

 Miss Saraاألحدالنادي الياباني
De Angelis

sda@bsk.edu.kw من السادس إلى
الثالث عشر

يتعّرف الطلبة في هذه الدورة على الثقافة 
واللغة اليابانية، بما يشمل عبارات المحادثة 

األساسية مع التركيز على التحدث والمهارات 
التفاعلية.

 نادي الدرامز
 للصغار

 Mrالثالثاء
Christopher 

R. Nedza

chn@bsk.edu.kwتتيح هذه الدورة للطلبة الصغار التعرف على من األول إلى الخامس
آالت اإليقاع الموسيقية، من خالل العزف على 

مجموعة متنوعة من اآلالت.
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مواعيد كل الدورات بين الساعة 2:45 والساعة 3:45 بعد الظهر، باستثناء دورة الموسيقيين الصغار يوم السبت بين 
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