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ــــمدرس ـــ ــــــــة البــــــــ ـــ ـــ ــــــ ــــيــ ــــان معادلـ ـــ ـــة مـ ـــ ـــ ــــــــــــن قبل مؤسســــ ــــس املــــــلـجـة مـــ ــــدارس العالـ ــــــــ ــميــــ ــنــــــهول))ة ـــــــ ـــ  ((داـ
ــــــــمؤسسة نيو  ــــو إنجلند للمدارس والكليـــــ ـــ ـــ ـــ ــــووزارة التربي ((الواليات املتحدة))ات ــ ـــ ـــ ـــ ـــــة في الكويــ ـــ ـــ  .تـــ

Al-Bayan Bilingual School is accredited by the Council of International Schools (Netherlands), 
The New England Association of Schools and Colleges (USA), and the Ministry of Education (Kuwait).  

 

 

HEALTH WEEK DRESS UP DAY 

December 11, 2019 

 

Dear Pre-K, KG1 and KG2 Parents,  

 

This week’s Health Week has been a huge success. The activities have been part of our health 

awareness initiative organized by the BBS nurses, Educational Psychologist, and our PTA.   

 

This week, we focused on overall health including fitness, mental health, healthy eating, personal 

hygiene and dental hygiene. Speakers such as medical doctors, nutritionists, and dentists from 

different health clinics and organizations have visited our students to speak to them at an age 

appropriate level.     

 

Our BBS nurses and counselor also organized different activities and presentations for our Preschool 

students. 

 

Tomorrow, December 12
th
, to help celebrate the end of our Health Week, BBS will have a Health and 

Wellness Dress Up Day for our Preschool students.   Students may come to school dressed up as 

someone from the fields of health and wellbeing or in their school uniform. For example, they could 

dress as a doctor, nurse, dentist, fitness instructor, athlete, or anything else that connects to health 

and wellbeing such as fruits and vegetables. This is not a free dress day; students may either come in 

uniform or dressed as described above.  

 

We hope you have enjoyed this week’s activities as part of our initiatives for wellness and community 

involvement to provide the best care and support for our students.  

 

Always for children, 

Anna Hutchison  

Preschool Principal 
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 : االسبوع الصحي لمدرسة البيان ثنائية اللغةالموضوع

 

 2019ديسمبر  11التاريخ: 

 

 المحترمين السادة/ أولياء األمور 

 

 كانت األنشطة جزًءا من مبادرة التوعية الصحية التي نظمتها ممرضات  .هذا األسبوع نجاًحا هائلً الذي أقيم  حقق أسبوع الصحة 

 . مجلس أولياء األمور والمعلمينبالتعاون مع و االختصاصية النفسية التربوية البيان 

 

النظافة الشخصية  ،الصحي الغذاءالصحة بشكل عام والمتضمنة اللياقة البدنية والصحة العقلية، تم التركيز خلل األسبوع على 

 أطفالناأخصائيو تغذية، وأطباء أسنان من عيادات صحية مختلفة للتحدث إلى شارك في هذا الحدث أطباء، كما . األسنان وصحة

 .وشيقةوفق مستواهم العمري وبطريقة مبسطة 

 

حول األسبوع الصحي ألطفال مرحلة ما قبل  المدرسة واالختصاصية االجتماعية عدة فعاليات ومحاضرات اتممرضقدمت 

 المدرسة.

، لى سبيل المثال، زي الطبيبيوماً الرتداء زي العاملين في مجال الصحة واللياقة. ع ديسمبر 12يوم الخميس  غدا   سيكون

من قبل ارتداء زي فواكة /  مرتبط بالصحةآخر  عملالرياضي أو أي  ،مدرب اللياقة البدنية، طبيب األسنان، الممرضة

ن رغبوا بذلك. وننوه بأن هذا اليوم ليس يوماً بإمكان األطفال الحضور للمدرسة في هذا اليوم مرتدين الزي المدرسي ا. خضروات

 الحر، فإما يلبس الطفل زياً من المجال الصحي واللياقة البدنية أو الحضور بالزي المدرسي.  للباس

، كمبادرة داعمة لمجتمع صحي ومشاركة مجتمعية فاعلة لنوفر ألطفالنا األسبوع الصحي بأنشطةاستمتعتم أن تكونوا قد  نرجو

 والرعاية األفضل.الدعم 

 

 دوماً من أجل أطفالنا.

 آنا هاتشسون

 

  ناظرة مرحلة ما قبل المدرسة

 

 


