
 

 

IPK Term 3 Ramadan Timings 
Wednesday 24th March 2021. 

Dear Parents and Guardians, 
 
As we approach the last day of term 2 we would like to give you our most up to date school 
timings and arrangements for term 3. We will return to school for term 3 on Sunday 11th April 
2021. 
 
Term 3 will start with normal school hours: 7:50am – 2pm/2:30pm. 
 
Ramadan is expected to begin around the evening of Monday 12th April meaning we will then 
move to Ramadan hours the next day until Eid. 
 
We fully expect RAK Academy to be open in term 3 for pupils at 50% capacity with the 
following Ramadan timings: 
 

 Start of the school day: 9 am for all pupils. 

 End of the school day:  2 pm for all pupils. 
 
This means that pupils will need to be in-school before 8:50 am for attendance registration 
on their respective blue or orange day. Lessons will begin promptly at 9 am for all pupils. Due 
to logistics and effectiveness, we will not be offering blended learning. It’s important your 
child attends school on their specific day. 
 
At present, we anticipate the same daily 50% attendance timings as follows:  

 Attending in-school everyday are PreK, K1A/B/C, and KG2 A/B/C.  
 Blue Days - G1A/E, G3A/B/C, G4A, G5A – note whole class in-school.  
 Orange Days - G1B/D, G2A/C/D, G4B, G5B – note whole class in-school. 
 Fulltime online classes only: KG2C, G1C, G2B (pre-approved). 
 Blue / Orange Days timetable attached. 

 
If anything changes during the Spring holiday break we will inform you through Classdojo. 
 
At the start of term 3, we will provide more details as they are confirmed.  
 
Thank you for your continued support during these difficult times, have a wonderful holiday 
and we look forward to seeing Everyone in term 3. 
Kind regards, 
 
Wayne Richardson 
Head of School 

 

 

 



 

 

 أوقات الدوام المدرسي في شهر رمضان المبارك

 األربعاء 24 مارس 2021

 أولياء األمور الكرام،

 

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني، نود أن نعلمكم بأهم المستجدات التي ستحصل في الفصل الدراسي األخير. حيث 
 سيبدأ يوم األحد الموافق 11 أبريل 2021، بدوام مدرسي كالمعتاد من الساعة 7:50 صباحاً – 2:00/ 2:30 ظهراً.

و من المتوقع أن يتم اإلعالن عن بدء شهر رمضان المبارك مساء يوم االثنين الموافق 12 أبريل، و سيستمر إعطاء 
 الدروس اليومية المعتادة و لكن بدوام مدرسي خاص بهذا الشهر.

 كما سيتم إعادة فتح المدرسة خالل الفصل القادم بسعة 50% من التالميذ، و سيكون الدوام المدرسي كالتالي:

 صباحاً لجميع التالميذ. 9حصص الدراسية:       ال بدء 

       :لجميع التالميذ. ظهراً  2انتهاء الحصص الدراسية 

صباحاً حسب اليوم المخصص لكل مجموعة  8:50هذا يعني أن على جميع التالميذ الحضور إلى المدرسة قبل الساعة 
)الزرقاء و البرتقالية(، و ذلك لتسجيل الحضور اليومي لهم. كما ستبدأ الحصة األولى لجميع التالميذ في تمام الساعة 

9:00  ً الهجين، لذا من المهم جداً  نظام آليةتطبيق فلن يتم  و اللوجستية في العملية التعليمية،. و نظراً للفعالية صباحا
 .مذهاب التالميذ إلى المدرسة في اليوم المحدد له

يرجى االطالع على القائمة لذا  % من التالميذ كما نحن عليه اآلن،50بسعة في الوقت الحالي، نتوقع إعادة فتح المدرسة 
 :أيام حضور كل صف للمدرسةلمعرفة  أدناه

 .الحضور إلى المدرسة بشكل يومي لجميع تالميذ: رياض األطفال و الروضة الثانية 

  لتالميذ الصف األول  –المجموعة الزقاءA  وE الصف الثالث ،A,B  وC الصف الرابع ،A و الصف ،
 مالحظة جميع تالميذ الصف الواحد يجب حضورهم إلى المدرسة. – Aالخامس 

  لتالميذ الصف األول  –المجموعة البرتقاليةB  وD الصف الثاني ،A,C  وD الصف الرابع ،B  و الصف
 مالحظة جميع تالميذ الصف الواحد يجب حضورهم إلى المدرسة. - Bالخامس 

  :الصفوف التي تعمل بآلية التعلم عن بعد هيG2B G1C, KG2C, مسبقاً(. )معتمدة 

 البرتقالية. و الزرقاء المجموعتين لكال الزمني الجدول مرفق 
 

 سنقوم بإبالغكم في حال حدوث أي مستجدات خالل عطلة الربيع عن طريق وسيلة التواصل الكالس دوجو.

 كما سنقوم بتزويدكم بالمزيد من المعلومات في بداية الفصل الدراسي األخير.

و  نتمنى لكم إجازة سعيدة، نا. من قبل و امتنان تقدير على جهودكم المبذولة خالل هذا العام، لطالما كان محط شكركم نكرر
 نتطلع لرؤيتكم في الفصل الدراسي الثالث.

 

 مع خالص التحية،

 

  وين ريتشاردسون
  IPK مدير المدرسة قسم

 

 

 

 



 

 

 

 

 


