Welcome to
Al-Zaitoona Arabic School
2022-2023
مرحباً بكم في مدرسة الزيتونة العربية
مجموعة الشمس

Sun Group

Who is who….
• Sun group Teacher: Mrs Dania
Mougharbel

طاقم المدرسة
صف الشمس: السيدة بنان..والسيدة دانيا

• Sun group TA: Mrs Faten Ibrahim

المساعدة: األنسة ليلى

• Supervisor: Mrs Zoubida Bahlouli

المشرفة: السيدة زبيدة بهلولي

• Director of school: Mrs Nora SibaeySoliman
• Headteacher and school founder: Mrs
Ramia Sibaey

مديرة المدرسة: السيدة نورة السباعي سليمان
مديرة ومؤسسة المدرسة: السيدة راميا
السباعي

منهاج

المرحلة

الكتاب األساسي و :البرنامج التعليمي المستخدم هذه السنة
كتاب التمارين التكميلي
الموارد التعليمية المستعملة في عملية التعليمية
أو منصة تعلم اللغة العربية على الحاسوب الشخصي
الهاتف المحمول Languagenut

تشجيع األطفال على استعارة كتب وقصص دينية :المكتبة
كل أسبوع وإعادتها في األسبوع التالي
قصائد مخصصة لهذه السنة /أغاني /قصص

The curriculum

• Curriculum books: In the Garden Of the
Arabic Language - level KG2
• Many resources available to us
• Languagenut App (desktop, tablet and
)mobile phone
• Library – children are encouraged to
borrow a book every week and return
the following week
• Specially selected stories/songs/poems

We would like to bring to your attention that our schoolًِ Alzaitoona has a subscription to the award-winning digital platform
https://www.languagenut.com/en-gb/).
Languagenut is a website offering interactive resources in Arabic.
Organized in topic areas, the materials are presented via a host of immersive multimedia activities. The site covers all topics encountered in lessons throughout
the year. It is a fantastic resource as it enables pupils to reinforce their vocabulary, whilst at the same time practising the four key skills ‘Reading, Writing,
Listening and Speaking. Also, it hands children speaking pronunciation
Practice forming full sentences and verb conjugations
•

Save time with easy-to-find, automatically corrected activities

•

Powerful search function: search by topic and activity

As part of our licence, all our students can access this website from home. The website can be used independently by students to consolidate what they have
learned in class and get a head start learning new vocabulary, or even introduce themselves to a new language.
The interactive activities are also tablet-friendly, with FREE iPad and Android apps that students can install on their mobile devices:
To log in to the platform, students will have their own login details. We will provide these as soon as possible.
We encourage all students to log in to Languagenut as often as they can from home by spending 5 minutes revising vocabulary in their spare time or on their
way to school. Remember: Learning a language does not take years - it takes minutes every day. Practising little and often is key to rapid progress.
Have fun!

.نود أن نلفت انتباهك إلى أن مدرستنا لديها اشتراك في المنصة الرقمية النجويجنت هو موقع يقدم موارد تفاعلية باللغة العربية
إنه مصدر رائع ألنه يم ّكن التالميذ من تعزيز مفرداتهم ،بينما .تم تنظيم المواد في مجاالت موضوعية ،ويتم تقديم المواد عبر مجموعة من أنشطة الوسائط المتعددة الغامرة
".القراءة والكتابة واالستماع والتحدث"يمارسون في نفس الوقت المهارات األساسية األربع
تدرب على تكوين الجمل الكاملة وتصريفات األفعال
يوفر الوقت من خالل األنشطة التي يسهل العثور عليها وتصحيحها تلقائيا •
البحث حسب الموضوع والنشاط :وظيفة بحث قوية •
يمكن كذلك للطالب استخدام موقع الويب بشكل مستقل لترسيخ ما تعلموه في الفصل والحصول على السبق في تعلم .يمكن لجميع طالبنا استعمال هذا الموقع من المنزل
.مفردات جديدة
:يمكن للطالب تثبيتها على أجهزتهم المحمولة Androidو iPad
.سوف نقدم هذه في أقرب وقت ممكن .لتسجيل الدخول إلى المنصة سيكون لدى الطالب تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم
!استمتع .يستغرق دقائق كل يوم -تعلم لغة ال يستغرق سنوات :تذكر

نظرة عامة على المنهاج الدراسي

Curriculum Overview

We are kind,
polite and
helpful

We try our
best and
learn from
our
mistakes

We Listen
carefully

We look
after the
schools
belongings

we treat
people the
way we
would like
to be
treated

We always
tell the truth

Expectations in Sun Group

االرشاد التربوي/
التطبيقي

اكتساب المكافآت
نستخدم طرق متعددة للمكافأة
زيارة مديرة المدرسة للحصول على ستيكر كمكافأة للعمل
الجيد والمشاركة في القسم
صغية لمكافأة األطفال وتشجيعهم
هدية
ر
نجم األسبوع ر ز
سيوره دبدوب عربي

Rewards in Sun Group
We use a variety of reward
systems:
• Visit the headteacher for reward
sticker
• Little gift

• Star of the week will be visited
)by teddy bear (Arabi

االنضباط في الفصل

Classroom discipline

Teachers

Supervisor

Headteacher

Mrs Dania

Ms Zoubida

Ms Ramia

A typical homework in Sun group at Al-Zaitoona
نموذج عن الواجب األسبوعي لمجموعة الشمس

Communication

التواصل المدرسي
يسعدنا دائما إجراء محادثة سريعة مع أولياء األمور عند التوصيل
واالستالم

•

We are always happy to have a quick chat with
parents at drop- off and pick up.

•

If you need longer than 3 mins, please make an
appointment with the headteacher

•

We aim to have 2 parent/teacher meetings
throughout the year – parents will be informed of the
dates

نهدف إلى عقد اجتماعين لآلباء/ المعلمين على مدار العام- سيتم
إبالغ أولياء األمور بالمواعيد

•

We like to share photos of our day’s work/activities
on the class WhatsApp group – Please message Nora
if you have not joined already

نود مشاركة صورأو فيديوهات عن أنشطتنا األسبوعية في المجموعة

Nora: 07760 465890
Website: www.alzaitoona.com

إذا كنت بحاجة إلى أكثر من3  فيرجى تحديد موعد مع المديرة، دقائق

WhatsApp يرجى إرسال رسالة إلى نورا إذا لم تكن قد انضممت

What to bring to school
• Lunch box – no nuts or fizzy drinks
please

•

Water bottle

• Bag to hold all your child’s
belongings

• Books
• Pencil case
• Everything to be labelled please

لوازم المدرسية
علبة الغداء لألطفال- من فضلكم دون مكسرات
حقيبة حمل كل متعلقات طفلك
كتب المدرسية
مقلمة
تسمية أغراض طفلك من فضلك

Arrival and Collection
• Our doors open at 9:50am
• Classes start promptly at 10am and
finish at 1:30pm
• Parents are not permitted to enter
classes/school for health and safety
reasons
• If someone other than the parent is
collecting your child – you must
inform the class teacher and message
Nora
• For arrival and collection, please line
up outside the classroom

الوصول واالستالم
تفتح أبواب المدرسة الساعة9:50 صباحا
موعد بدأ الحصة من الساعة10 صباحا وتنتهي الى
الساعة1:30 ًظهر
ال يُسمح لآلولياء األمر دخول الفصول الدراسية/
المدرسة لمراعاة صحة وسالمة الطالب والموظفين

يجب إبالغ معلمة الفصل وإرسال رسالة إلى نورة في
حالة عدم وجود األهل في آخر اليوم
يرجى االصطفاف خارج الفصل عند الوصول
واالستالم

