
Pink October

This year, TSK are supporting Pink October to raise awareness 
for breast cancer. On the final day of term, Thursday 20 October, 
children came to school in pink and parents were invited in to 
take part in our themed activities. We had so much fun!

Winter Uniform

During Term 2, parents will be able to purchase Winter Uniform 
from the Royal Scot. Further details will be sent to you at the 
beginning of next term.  

Term 2 Topics

Next term our topics will be ‘My Little World’ for Crèche and 
Pre-KG and ‘Me and My World’ for KG.  Children will be learning 
about the things that make them unique and developing an 
interest in the lives of familiar people and places around them. 
Please continue to check Seesaw for updates and information 
regarding your child’s learning journey and our curriculum 
coverage. 

Term Dates

Term 1 ends on Thursday 20 October and we wish all our 
families a restful term break. We look forward to welcoming 
you back for the start of Term 2 on Sunday 30 October 2022.  

A notice that International Day will be on Sunday 06 November. 
Further details will be sent via email at the beginning of next 
term. 

“Children learn as they play. More importantly, in 
play, children learn how to learn.” 
    - O. Fred Donaldson

Introduction

We are delighted to be able to share with you some of the 
exciting learning that has been taking place at TSK this term. 
We extend our sincere thanks to all of our families for their 
continued support at the start of the academic year and certainly 
the smooth start that we have had would not have been possible 
without you. 

Learning in Crèche

In Crèche, this term’s topic was ‘Sing Me a Song!’ Children have 
been enjoying listening to and joining in with well-known nursery 
rhymes such as ‘Five Little Ducks’ and have had lots of fun 
exploring new media and materials at school. Children have built 
relationships with their teachers and friends and have started to 
explore different areas of the school such as the outdoor area, 
the soft-play room and the indoor climbing equipment. 

Learning in Pre-KG

In Pre-KG, children have been 
learning about kind and safe 
behaviour at school and are now 
familiar with the regular routines 
in their school day. Children are 
developing independence regarding 
their eating and handwashing, and 
they are now ready to explore and 
try new things within the classroom. 
Children have enjoyed learning 
‘Twinkle, Twinkle Little Star’ and ‘Incy Wincy Spider’ and their 
communication and language skills have flourished with the 
many opportunities for interacting, talking, and singing within 
their engaging provision.

Learning in KG

In KG, children have been enjoying 
sensory play as part of their ‘Nursery 
Rhymes’ topic. Children have 
been using a range of materials 
to explore various textures and 
develop their fine motor skills. 
With so many new experiences, 
including role play, messy play and 
fun-filled investigations, children 
are developing the self-confidence and resilience to tackle new 
challenges. Children are also learning to share, take turns and 
become aware of the needs and feelings of others - all crucial 
steps in laying their lifelong learning foundations. 
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تمهيد

يســرنا أن نشــارككم بعض التفاصيل المرتبطة بالتعليم المتميز خالل الفصل 
المســتمر،  أوليــاء األمــور علــى دعمهــم  الشــكر لجميــع  بخالــص  نتقــدم  األول. 
الــذي ســاهم فــي بدايــة سلســة ومريحــة ألبنائنــا الطلبــة فــي العــام الدراســي.

التعليم في مرحلة الحضانة

فــي إطــار موضــوع )Sing Me a Song!(، أمضــى األطفــال وقتــًا ممتعــًا فــي 
التفاعــل واالســتماع بكثيــر مــن الفــرح للعديــد مــن األغانــي الشــهيرة المخصصــة 

لهــم، مثــل “Five Little Ducks”، وغيرهــا مــن األغانــي المحببــة لهــم. 
والمــواد  والوســائط  المــرح  وســائل  مــن  الكثيــر  باستكشــاف  اســتمتعوا  كمــا 

الجديــدة. 
ورفاقهــم  معلماتهــم  مــع  عالقــات  بإقامــة  األطفــال  بــدأ  الفصــل،  هــذا  فــي 
أيضــًا  وبــدأوا  يومــي،  بشــكل  ورؤيتهــم  أكثــر  إليهــم  التعــرف  بعــد  الصــف  فــي 
فــي استكشــاف المســاحات المتنوعــة فــي الحضانــة، مثــل المنطقــة الخارجيــة، 

لهــم. المخصصــة  اللعــب  الداخليــة، وغرفــة  التســلق  ومعــدات 

التعليم في مرحلة ما قبل الروضة

األطفــال  تعلــم  المرحلــة،  هــذه  فــي 
الحضانــة،  فــي  اللطيــف واآلمــن  الســلوك 
معروفــًا  المدرســي  الــدوام  أصبــح  بعدمــا 

لهــم. ومألوفــًا 
يومــًا بعــد آخــر، عــّزز األطفــال اســتقالليتهم 
فــي تنــاول الطعــام وغســل اليديــن، وبــدأت 
لمتابعــة  بأنفســهم  الثقــة  تطويــر  عمليــة 

التعليــم داخــل الصــف.
األغانــي  بعــض  بتعلــم  األطفــال  اســتمتع 
 ”Twinkle, Twinkle Little Star“ مثــل 

و”Incy Wincy Spider”، وتطورت مهاراتهم في اللغة والتواصل مع وجود 
العديــد مــن الفــرص للتفاعــل والتحــدث والغنــاء، وســط أجــواء جذابــة وتفاعليــة.

التعليم في مرحلة الروضة

المرحلــة،  هــذه  فــي  األطفــال،  اســتمتع 
“أغانــي  إطــار  فــي  المحســوس  باللعــب 

نــة”.  لحضا ا
مجموعــة  اســتخدموا  الســياق،  هــذا  وفــي 
مــن المــواد الستكشــاف مختلــف األشــكال 

وتطويــر مهاراتهــم الحركيــة الدقيقــة. 
لقــد طــّور األطفــال أيضــًا مرونتهــم وثقتهــم 
الجديــدة،  التحديــات  لمواجهــة  بأنفســهم 
يختبرونهــا  التــي  التجــارب  مــن  الكثيــر  مــع 
للمــرة األولــى، ومــن ضمنهــا لعــب األدوار 
المليئــة  المنظــم واألنشــطة  واللعــب غيــر 

بالمــرح. كمــا تعلمــوا أيضــًا المشــاركة والتنــاوب ومعرفــة احتياجــات ومشــاعر 
اآلخريــن، وهــذه كلهــا مهــارات ضروريــة إلرســاء أســس التعليــم مــدى الحيــاة.

أكتوبر الوردي

في إطار دورها االجتماعي الهادف لتعزيز الثقافة لدى الجيل الجديد، شاركت 
الحضانة في أنشطة شهر “أكتوبر الوردي” لزيادة الوعي بسرطان الثدي. 

فــي اليــوم األخيــر مــن الفصــل الدراســي الــذي صــادف الخميــس 20 أكتوبــر، 
ارتــدى األطفــال مالبــس باللونيــن الــوردي واألبيــض، ضمــن األنشــطة التوعويــة 

الهادفــة، وحضــر أوليــاء األمــور بعــض األنشــطة.

الزي المدرسي الشتوي

خــالل الفصــل الثانــي، يمكــن ألوليــاء األمــور شــراء الــزي الشــتوي للطلبــة مــن 
البريــد  عبــر  التفاصيــل  إرســال  وســيتم   ،)Royal Scot( المدرســي  الــزي  متجــر 

المقبــل. الفصــل  بدايــة  مــع  اإللكترونــي 

مواضيع الفصل الثاني

لمرحلــة  مخصصــًا  الصغيــر”  “عالمــي  موضــوع  ســيكون  الفصــل،  هــذا  فــي 
وعالمــي”  “أنــا  موضــوع  ســيكون  فيمــا  الروضــة،  قبــل  مــا  ومرحلــة  الحضانــة 

الروضــة.  لمرحلــة  مخصصــًا 
ســيتعلم األطفــال، عبــر األنشــطة التفاعليــة، الكثيــر مــن األمــور التــي تجعلهــم 
مميزيــن وقادريــن علــى تطويــر اهتمامهــم بحيــاة األشــخاص المحيطيــن بهــم 

واألماكــن المألوفــة مــن حولهــم. 
الرجاء االستمرار في متابعة )Seesaw( لالطالع على التحديثات والمعلومات 

المتعلقة بتعليم األطفال والمناهج الدراسية.

نهاية فصل وبداية آخر

لجميــع  ونتمنــى  أكتوبــر،   20 الموافــق  الخميــس  يــوم  األول  الفصــل  انتهــى 
العطلــة.  فــي  ومريحــة  ممتعــة  أوقــات  قضــاء  العائــالت 

ونتطلــع إلــى الترحيــب بأبنائنــا الطلبــة مــرة أخــرى فــي بدايــة الفصــل الدراســي 
الثانــي يــوم األحــد الموافــق 30 أكتوبــر 2022.

وســيتم  نوفمبــر،   6 الموافــق  األحــد  العــام  هــذا  العالمــي”  “اليــوم  ُيصــادف 
إرســال المزيــد مــن التفاصيــل عبــر البريــد اإللكترونــي فــي بدايــة الفصــل الدراســي 

المقبــل.

“يتعلم األطفال أثناء اللعب. واألهم من ذلك، أنهم يتعلمون من خالل 
O. Fred Donaldson - اللعب كيفية التعلم”  
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