
AL-BAYAN BILINGUAL SCHOOL 

P.O. Box 355, 

Hawally 32004, Kuwait 

Tel.: (+965) 22275000 

Fax: (+965) 22275002 

Website: www.bbs.edu.kw  

 مدرسة البيان ثنائية اللغة الخاصة

 ،355ص.ب. 

 ، الكويت32004حولي 

 +(965) 22275000هاتف: 

 +(965) 22275002فاكس: 

 www.bbs.edu.kwالموقع االلكتروني : 

 

 

ن قبل ــــــــــــم ـةــــــــان معادلـــــيــــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــمدرس
 ((داــــــنــــــهول))ة ـــــــــميــــــــــــــــدارس العالـــــس المــــــلـجـة مـــــــــــــــمؤسس

 ((ات المتحدةالوالي))ات ـــــــــــــــو إنجلند للمدارس والكليـــــــــــــمؤسسة نيو
 .تــــــــــــــة في الكويـــــــــــــــووزارة التربي

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). 
 

 

November 12, 2020 

 

Dear Parents, 

 

Our PS children will celebrate their “Book Week” 

near the end of this month virtually, from Sunday, 

November 22nd through Thursday, November 26th, 

2020 with various activities on zoom. 
 

 

Our PS parents and grandparents are invited to read 

a story to their child’s class (Arabic or English). 

Please contact your child’s teacher via the Seesaw 

Family app to set up a time during book week. 

Spaces are limited this year due to the E-learning 

timings. 
 
 

On Sunday, November 22nd children will bring a 

“Book Buddy” (stuffed animal) to zoom class to 

enjoy a storybook together. 

 

On Tuesday, November 24th children will wear 

their cozy pajamas and bring their favorite bedtime 

storybook to show to their classmates.   
 

On Thursday, November 26th children will dress-up 

as their favorite storybook character and bring their 

character book to zoom class to show to their 

friends. 

 

Reading is a very important skill and children should 

be motivated to enjoy books. We hope that this 

week will be successful and will help our children 

develop a love for reading. 

 

Always for children, 
 

Anna Hutchison 

Preschool Principal 
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 السادة أولياء األمور الكرام،
 

سيحتفل أطفال مرحلة ما قبل  ،الحاليالشهر خر أوافي 

 22، من األحد ةافتراضيبصورة المدرسة بأسبوع الكتاب 
، وذلك من خالل 2020 نوفمبر 26نوفمبر وحتى الخميس 

 . العديد من األنشطة عبر زووم
 

قصة  بقراءة تنالمشارك جداداألمور واألأولياء  ةيسرنا دعو

 على منف . مكأبنائ مجموعةل( باللغة العربية أو اإلنجليزية)

عن طريق تطبيق  يرغب بالمشاركة االتصال بمعلمة الفصل

 . خالل فترة أسبوع الكتاب لتحديد موعدالعائلي  سيسو
األماكن محدودة وذلك نظراً لضيق الوقت خالل فترة التعلم 

 . اإللكتروني

 
لعبتهم ألطفال سيحضر ا، نوفمبر 22الموافق  األحديوم 

أثناء الدرس  ”Book Buddy“المفضلة من كتابهم المفضل 

 . مع زمالئهم اعتلالستمعبر تطبيق زووم 
 

مالبس األطفال  سيرتدي، نوفمبر 24الموافق  الثالثاءيوم 

ما قبل النوم المفضلة لهم لعرضها على  مع قصةالنوم 

 . فصلزمالئهم في ال
 

 

 
 

األطفال أزياء سيرتدي ، نوفمبر 26الخميس الموافق يوم 

الشخصيات التي أحبوها من خالل قراءتهم لقصصهم 

ليعرضوها على زمالئهم في الفصل من خالل  المفضلة

 .  تطبيق زووم
 

 

إن القراءة من أهم المهارات التي يجب تعزيزها وتطويرها 

نتمنى أن يعود هذا . عند الطفل ليستمتع بقراءة الكتب

ً ومثمراً األسبوع على أطفالنا بالفائدة وأن  يكون ناجحا

 . شغوفين بالقراءةلنجعل من أطفالنا قراء 
 

 

 ،دائماً من أجل األطفال
 

 آنا هاتشيزون
 ناظرة مرحلة ما قبل المدرسة

  

 


