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PS Student Packets Pick-Up 

Wednesday, November 25 and 26 

 

Dear Preschool Parents,  

We hope this email finds you well.  Please find below, some important student packets 

distribution information for you.  Kindly save the dates below: 

This Week:    

Student packets pick-up is set for this week, Wednesday, November 25, with an 

alternate date of Thursday, November 26 for those who cannot do so on the 

25th. This packet contains lessons for Weeks 12 - 15 (Nov 29 through January 7).  

Additionally, the Reggio Inspired Garden Activity Boxes will be given to every 

Pre-K, KG1 and KG2 student at this time, so students can begin planting their 

own home garden plant. 

Looking Ahead:    

Distribution of future student packets’ will be scheduled to take place after the 

winter break with pick-up dates for Jan 6th and 7th and will contain lessons 

covering Weeks 16 – 18 (Jan 10 –Jan 28).  Please save the date. 

 

The timings remain unchanged. Please wear masks and follow social distancing. 

Time  Grade  Venue  

08:00 -  09:15 am  Pre-K  

BBS Theater 

via 

HS Gate 1 

 

09:30 - 10:45 am  KG1 

11:00 – 12:15 p.m. KG2 

The tables will be arranged by grade levels.   

Siblings’ packets can be picked up at the same time.   

 

Best regards, 

Preschool Administration 
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 استالم الباقات

،  26و 25األربعاء   2020نوفمبر

 

 أولياء أمور أطفال مرحلة ما قبل المدرسة الكرام، 

 

 عض المعلومات الخاصة بتوزي    عنأمل أن تصلكم هذه الرسالة وأنتم وعائالتكم بأحسن حال. الرجاء االطالع أدناه عىل ب

 : . نرجو منكم تدوين تلك التواري    خالشهريةالباقات 

 سبوع: هذا األ 

ن يوم الخميس يالقادم، كما تم تع نوفمبر الستالم الباقة الخاصة بالشهر  25تم تحديد يوم األربعاء  نوفمبر كيوم بديل  26ي 

 29)من  15-12. تحتوي هذه الباقة عىل أنشطة الدروس لألسابيع 25ألولئك الذين لن يتمكنوا من الحضور يوم األربعاء 

يو للزراعة عىل جميع تالميذ صفوف ما قبل الروضة، توزي    ع علبة نشاط ريجيناير(. باإلضافة إىل ذلك، سيتم  7نوفمبر إىل 

ي زراعة نباتات  يتمكن تالميذنا البدء ة األوىل والثانية حت  الروض
لية الخاصة بهم.  الحديقةفن ن  المبن

 
 
 : الحقا

ي أيام بعد العطلة الشتوية الخاصة بشهر يناير  الباقاتتحديد موعد توزي    ع تم 
ة فن أنشطة وستحتوي عىل  يناير  7و 6مباشر

 يرجر حفظ التاري    خ. يناير(.  28 -يناير  10) 18 - 16دروس تغطي األسابيع 

   تبق  المواعيد 
 
.  كما كانت مسبقا . قواعد واتباع الكمام ارتداء  الرجاء الحرص عىلدون تغيب     التباعد االجتماعي

 

 الوقت الصف مكان التسليم

 

 1البوابة رقم 

 بالمرحلة الثانويةالبوابة الخاصة 

 09:15 – 08:00 ما قبل الروضة 

 10:45 – 09:30 الروضة األوىل 

 12:15 -11:00 الروضة الثانية 

 ستكون الطاوالت مرتبة عىل حسب المرحلة 

سيكون من المتاح أن تحصلوا عىل باقات  

ي نفس الوقت
 اإلخوة واألخوات فن

 

 خالص التحية،

 إدارة مرحلة ما قبل المدرسة

 


