
 

 

 
February 14, 2021 
 
Dear Parents, 
 
BBS PS Department extends its sincere 
congratulations to his Highness the Emir of Kuwait, 
the government of Kuwait and its citizens; on the 
occasion of Kuwait’s National & Liberation Days. 
 
In honor of these two occasions, we will be 
celebrating during the live zoom sessions during the 
week of Feb 21-24: 
 
Sunday, February 21-24 

 Virtual Morning Routine videos will “kick-off” 
the celebration for the week with Kuwait 
songs in English and Arabic, to be posted 
daily via Seesaw announcements. Please look 
for these amazing videos from the specials 
teachers and share with your child so they 
can sing along. 

 

Monday, February 22  

 “Old and New Kuwait” – Parents are welcome to 
join their child’s class to share stories about “old 
and new Kuwait.” Due to the limited amount of 
screen time during virtual learning, please 
arrange ahead of time with the homeroom 
teacher. 

 
 

Tuesday, February 23  

 “Dress-Up in Colors of the Flag” - We hope that 
you dress your child for their virtual zoom session 
wearing the colors of the Kuwaiti flag. It is 
optional whether to wear all of the flag colors or 
if you want to choose one of them. 

 Various learning activities or songs about Kuwait 
will be shared with students. 
 

Wednesday, February 24  

 Children are asked to wear the traditional dress 
of Kuwait to their live zoom session. 

 Various learning activities or songs about Kuwait 
will be shared with students. 

 End the week with Kuwaiti dance in the Arabic 
sessions. 

 

May Allah bless Kuwait the Peace Country, 

 
Always for children, 
 
Anna Hutchison 
Preschool Principal 

اير  14   2021فبر
 

 السادة أولياء األمور الكرام،
 

تتقدم أرسة مرحلة ما قبل المدرسة بخالص التهنئة إىل 
ي 
 بمناسبة عيد الكويت الوطن 

ً
 وشعبا

ً
 وحكومة

ً
ا الكويت أمبر

 . المجيد ويوم التحرير المبير  
 

 طفالال وب  هاتير  المناسبتير  العزيزتير  عىل قلوبنا، سيحتفل 
اضية خالل  مع معلماتهم من خالل جلسات زووم االفبر
اير  24 – 21السبوع من   . 2021فبر

 
 

 

اير ف  21األحد   2021 بر
  اضية ستبدأ الفيديوهات الروتينية الصباحية االفبر

ي كويتية وطنية باللغتير  العربية 
االحتفال لألسبوع بأغان 

ي 
ية. يرجر مشاركة أطفالكم هذه المقاطع النر واالنجلبر 

ي 
  عالنات تطبيق سيسو. إستجدونها ف 

 
 

 

اير  22 اإلثني     2021فبر

 )
ً
 وحديثا

ً
 . الكويت )قديما

 عن 
ً
يرسنا دعوتكم لمشاركة أطفالنا الحباء قصصا

 من خالل جلسات زووم 
ً
 وحديثا

ً
الكويت قديما

اضية وذلك بالتنسيق مع معلمة الفصل.    االفبر
 
 
 

اير  23الثالثاء    2021فبر

  ي
هذا اليوم مرتدين يحض  الطفال جلسة زووم ف 

 بألوان علم الكويت )نرفع علمنا ونفتخر( ولكم 
ً
مالبسا

ستكون  . الخيار بارتداء ألوان العلم كاملة أو إحداها 
ي كويتية متنوعة سيتم مشاركتها مع 

هناك أنشطة وأغان 
 الطفال. 

 

اير  24األربعاء    2021فبر

  ي هذا اليوم مرتدين
يحض  الطفال جلسة زووم ف 

ي مالبس 
قصوا عىل نغمات الغان  الكويت الوطنية لبر

 بهذه المناسبة الوطنية الغالية 
ً
 وفرحا

ً
الوطنية احتفاال

 . عىل قلوبنا 

 
 وأدام عىل كويتنا الحبيبة العز 

ً
أدام هللا أيامكم أعيادا

االزدهار وعاشت الكويت حرة أبية. والرخاء واألمن و 
 وللسالم وطن 

ي ظل الحبي كل عام وأنتم سالمون غانمون أمنون
 
ة أم بف

 .   الخب  الكويت. اللهم آمي   ثم آمي  
 

 

 
 

 
 

 ،دائما من أجل األطفال
ـــا هاتشيسون  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ  آنــ

 مدير مرحلة ما قبل المدرسة

 


