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SECOND TERM 
2023  -  2022  AY 

KG CLUB ACTIVITIES –  نشاطات النوادي لمرحلة الروضة: الفصل الثاني 

         4 January 2023  Ref: 2023/40  
 

 
Dear Parents,  
  
We are excited to start club activities in the KG 
section. As such, we encourage you to have a 
conversation with your child to select the club of their 
choice:  
  

1. Nour Al bayan Club: Students are going to 
learn more surahs that are integrated with 
Arabic subject. In this club we will be focusing 
more in alhrakat in words containing more than 
3 letters, then tanween in words ending with 
lam shamsiya and qamariay.  

 
2. Innovation Club: Students are STEAM 

(Science, Technology, Engineering, Arts and 
Mathematics) projects to further enhance their 
critical Thinking and Problem Solving, 
Creativity and Innovation, Communication, 
and Collaboration skills.  

 
3. Art Club: Students are going to do Arts and 

Crafts with emphasis on drawings and 
paintings. It’s an activity to enhance their 
creativity. 

 
4. Literacy Club. Students are going to improve 

their literacy in print awareness or an 
awareness of words and books. This will 
further enhance their reading skills. 

  
The registration of the club will be on Monday 9th of 
January 2023. Please inform your class teacher 
through Class Dojo of the club of your choice. The 
club is every THURSDAY of the week from 12:30 – 
1:20 pm. Dismissal time on this day will be 1:30 pm 
starting 12th of January 2023.  

 
Best regards, 
 
Ms. Jessica Griffin,  
Principal  

 أولياء األمور األعزاء،  
 

من دواعي سرورنا اإلعالن عن بدء نشاطات النوادي في  
قسم الروضة. ولهذا، فمن المفيد للغاية القيام بمحادثة مع 

 طفلكم وذلك إلختيار النادي المرغوب به من قِبَلهم.  
 
سيقوم الطالب بتعلّم المزيد من نادي نور البيان:  .1

السور القرآنيّة والمدموجة في مادة اللغة العربية. وفي  
ذا النادي، سيكون التركيز على الحركات في الكلمات ه

التي تحتوي على أكثر من ثالثة حروف، باإلضافة إلى  
التنوين في الكلمات التي تحتوي على الالم الشمسيّة 

 والقمريّة.
 
 

وهو إختصار  STEAMنادي اإلبداع: إن طالب  .2
للمواد التعليمية التاليّة: العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

فنون والرياضيات، ستكون لديهم الفرصة لتطوير وال
تفكيرهم الناقد ومهارة حل المشكالت واإلبداعية 

 والتواصل والمهارات التواصلية. 
 

نادي الفنون: سيقوم الطالب في هذا النادي بممارسة  .3
الفنون وذلك بالتركيز على الرسم والتلوين. ويهدف 

 النادي إلى تطوير إبداعهم. 
 

 
نادي الكتابة: سيحّسن الطالب كتابتهم وذلك عبر نشر  .4

الوعي بالنصوص المكتوبة وأهمية الكلمات والكتب. 
 ويهدف النادي إلى تحسين مهارة القراءة الخاصة بهم.  

 
 

نّود لفت انتباهكم إلى أن التسجيل على النادي المرغوب به  
  . الرجاء إعالم2023يناير  9سيكون متاحاً يوم اإلثنين في 

مدرّسة الصف عبر تطبيق كالس دوجو بالنادي المطلوب 
البنكم. إن النادي سيكون متاحاً كل يوم خميس إسبوعياً وذلك 

مساًء. بالنسبة لموعد   1.20وحتّى  12:30من الساعة 
  12.30اإلنصراف في هذا اليوم، فسيكون في تمام الساعة 

 . 2023يناير  12مساًء إبتداًء من 
 

 التمنيات، أفضل 
 السيّدة جيسكا جريفن 

 مديرة المدرسة


