Welcome Back
19th October 2020

Dear Students, Parents and Friends,
Welcome back from our half-term break. We hope everyone continues to be safe and well. Thank
you to all students and parents for your participation in our recent 3-way conferences. We have an
exciting second half-term planned ahead, challenging all pupils in each unit of inquiry and subject
across a blended learning format. Collectively, we will continue to work toward our vision and
mission, striving for global citizenship and excellence in learning.
From Monday Oct 19 through to Thursday December 10 all students in PreK to Grade 5 will be
making inquiries into 'How the World Works'. IBPYP Units of Inquiry (UOI) based on this theme
challenge children to understand the following:
 the natural world and its laws
 the interaction between the natural world (physical and biological) and human societies
 how humans use their understanding of scientific principles
 the impact of scientific and technological advances on society and on the environment
Our UOI2 Central Ideas are as follows:
 PreK: Everyday objects are made up of different shapes
 KG1: Animals use their attributes and habitats to help meet their needs
 KG2: Plants go through a process of change
 G1: Animals habitats are in danger
 G2: Forces impact the way we live
 G3: Natural food is connected to a series of steps before we use it
 G4: Products are shaped by changes in technology
 G5: Living things adapt to survive.
In December, at UOI completion, we are looking forward to sharing learning through Student-led
Conferences. More information on these will be provided throughout November.
Upon return to school today, teachers will be reminding all students of the safety procedures when
in school, namely to wash hands frequently, keep your social distance of 1.5 metres and Grades 1
to 5 must wear their masks at all times. Wearing of masks is optional for Prek to KG2. Please talk
with your child about the importance of wearing masks, social distancing and maintaining hygiene
practices.
The school has a multilingual and multicultural community. Communication is very important to
avoid confusion and disappointment. Information is posted on the school website, Facebook and
the ClassDoJo App, in both languages as much as possible. Should you require further information
throughout the year, please don’t hesitate to contact us and we will do our best to work together
meeting student needs and your expectations – 07 236 3997.
Kind regards,
Wayne Richardson
Head of School IPK www.rakaonline.org

نرحب بعودتكم
 19أكتوبر 2020

أولياء األمور الكرام،
نود أن نرحب بكم مجدداً بعد عودتنا من إجازة منتصف الفصل الدراسي األول .و نتمنى أن تكونوا بصحة جيدة .كما نود أن
نشكر جميع الذين شاركوا في " االجتماع الثالثي عن بعد" .نحن نتطلع للتخطيط الجيد للمنتصف الثاني من الفصل الدراسي
األول ،حيث يعتمد على القدرة على تحدي التالميذ في كل وحدة بحث و المواد الدراسية المتبعة .بشكل عام ،سنواصل العمل نحو
تحقيق رسالتنا و رؤيتنا ،و السعي لتحقيق المواطنة العالمية و التميز في التعليم.
سيتم تداول وحدة البحث بعنوان " كيف يعمل العالم" من رياض األطفال و حتى الصف الخامس االبتدائي ،ابتدا ًء من يوم االثنين
الموافق  19أكتوبر و حتى نهاية الفصل الدراسي األول الموافق  10ديسمبر .حيث تعتمد وحدات البحث لمنهج البكالوريا الدولية
) (IBPYPعلى هذه المواضيع و تشجيع التالميذ على فهم التالي:
 العالم الطبيعي و قوانينه.
 التفاعل بين العالم الطبيعي (المادي و البيولوجي) و المجتمعات البشرية.
 كيفية استخدام البشر فهمهم للمبادئ العلمية بمسؤولية.
 تأثير التطورات العلمية و التكنولوجية على المجتمع و البيئة.
تتمحور األفكار المركزية على النحو التالي:
الحضانة :تتكون األشياء اليومية من أشكال مختلفة.
الروضة األولى :تستخدم الحيوانات سماتها و بيئاتها لتلبية احتياجاتها.
الروضة الثانية :تمر النباتات بمراحل تغيير.
الصف األول االبتدائي :بيئات الحيوانات في خطر.
الصف الثاني االبتدائي :تؤثر القوى على طريقة معيشتنا.
الصف الثالث االبتدائي :يرتبط الغذاء الطبيعي بسلسلة من الخطوات قبل استخدامه.
الصف الرابع االبتدائي :تتشكل المنتجات من خالل التغيرات التكنولوجية.
الصف الخامس االبتدائي :تتكيف الكائنات الحية من أجل البقاء.
في شهر ديسمبر ،و بعد االنتهاء من وحدة البحث ،سنقوم بعقد "االجتماع بقيادة التلميذ" لمشاركتكم العملية التعليمية الخاصة
بأبنائكم .و سيتم تزويدكم بالمزيد من المعلومات في شهر نوفمبر.
عند العودة إلى المدرسة ،سيقوم المعلمون بتذكير التالميذ بالخطوات و الطرق التي يجب اتباعها من أجل الحفاظ على الصحة و
السالمة ،كغسل اليدين بانتظام ،التباعد االجتماعي (ترك مسافة ال تقل عن متر واحد) ،ارتداء الكمامة في جميع األوقات لتالميذ
األول و حتى الخامس االبتدائي .أما تالميذ الحضانة و رياض األطفال فلولي األمر الخيار في جعلهم يرتدونها .يرجى التحدث مع
أبنائكم بأهمية اتباع هذه الخطوات .
يعتبر التواصل مهم جداً بالنسبة لنا ،لوجود مجتمع متعدد اللغات و الثقافات ،مما يقلل من حدوث المشكالت .فسيتم نشر المعلومات
على الموقع المدرسي ،فيس بوك و الكالس دوجو .
نأمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة ،وإذا كنتم بحاجة إلى مزيد من المعلومات على مدار العام ،ال تترددوا في االتصال بنا ،ونحن
سوف نبذل قصارى جهدنا للعمل معا لتلبية احتياجاتكم و توقعاتكم على الرقم – .072363997
تحياتي،
وين ريتشاردسون
مدير المرحلة اإلبتدائية – IPK
www.rakaonline.org

