
 

 

IPK End of Term 1 letter Dec 2020 

8th Dec 2020 

Dear IPK Parents and Guardians, 

Thank you for your continued support throughout term one. With the onset of COVID-19 these have 

been very unusual times to operate a school. The students, teachers and parents have responded 

wholeheartedly to ensure learning continues.  

Students have learnt many new things during the term and I am pleased to report that progress in 

learning is on track. We have completed two PYP units of inquiry, and focused our efforts on language, 

maths and science. However, we still have a long way to go in order to reach our subject end of year 

targets.  

Achievements for term 1 include: 

 Launching a Blended Learning model  Roll-out of Chromebooks 

 Focus on reading and phonics  Emphasising number skills 

 Events – e-safety week, world teacher’s day, anti-bullying week, Flag Day, 

international day of tolerance, world children’s day, child appreciation week, 

dodgeball competitions, and UAE national days. 

As we move into term two, there will be new PYP units of inquiry and  many more events. 

To celebrate the end of term one, this Wednesday and Thursday there will be crazy hair / hat days. 

Students and teachers may wear an unusual hat and/or have an unusual hair style. There will be a 

competition and prizes for craziest hat / hair on Google classroom.  

I would like to thank all of the magnificent IPK staff.  The school’s response to the on-going COVID-19 

situation has been very demanding. It has been very much a team effort to keep a sense of purpose and 

direction for student learning.  

Once again, we thank the IPK community for your support. We hope you manage to get a break 

throughout December, and 2021 brings new hope. School re-starts Sunday January 3rd.  

Kind regards, 

Mr Wayne 

Head of School IPK. 



 

 

 

 2020ديسمبر   IPKانتهاء الفصل الدراسي األول بقسم 

 2020ديسمبر  8

 أولياء األمور الكرام، 

واجهت مدرستنا العديد من التحديات في بداية العام الدراسي،  لنا خالل الفصل الدراسي األول. حيثنود أن نشكركم على دعمكم المستمر 

خالص بكل إر، التالميذ و الهيئة التدريسية لهذه الظروف أولياء األمو كل مناستجاب و .19 –نظراً للظروف المحيطة المتعلقة بكوفيد و 

 لضمان استمرار العملية التعليمية بجودتها العالية.

فترة. حيث يمية خالل هذه اليسعدني أن أبلغكم بنجاح سير العملية التعلي العديد من المواضيع الجديدة. ذ خالل الفصل الدراستعلم التالمي

امنا طريق طويل لكي نصل إلى اللغة، الرياضيات و العلوم. و مع ذلك، ال يزال أم مواد لتركيز علىبحث، كما تم ا وحدتي تداولنا

 داف الموضوعة لهذا العام األكاديمي.األه

 خالل الفصل الدراسي األول: األحداثأهم 

 .تطبيق نظام التعلم الهجين  .توزيع أجهزة الكروم بوك 

 .التركيز على القراءة و صوتيات األحرف  .التركيز و التأكيد على مهارات العد 

  أسبوع السالمة اإللكترونية، اليوم العالمي للمعلم، أسبوع مكافحة  –مثل المناسبات و األحداث أنشطة

التنمر، يوم التسامح الدولي، اليوم العالمي لألطفال، أسبوع تقدير الطفل، مسابقات كرة اليد، يوم العلم و 

 اليوم الوطني اإلماراتي.

 بحث جديدة باإلضافة إلى العديد من األحداث األخرى. تداول وحدتينتقال إلى الفصل الدراسي الثاني، سيتم باال و

القبعة الغريبة" يومي األربعاء و الخميس. حيث  أومع اقتراب نهاية الفصل الدراسي األول، فقد قررنا عمل " يوم تسريحة الشعر و

و بعمل قبعة غريبة أو تسريحة شعر غريبة. كما سيكون هناك منافسات  IPKسيشارك جميع معلمي و تالميذ أكاديمية رأس الخيمة قسم 

 تسريحة. ر أجمل قبعة أوالختياجوائز 

. فقد كان جهداً جماعياً متكامالً للحفاظ على 19 –متعلقة بكوفيد للظروف المحيطة ال ، على استجابتهمIPKأود أن أشكر جميع موظفي 

 نجاح سير العملية التعليمية.

. نتمنى لكم إجازة سعيدة، على أمل أن من قبلنا و امتنان على جهودكم المبذولة خالل هذا العام، لطالما كان محط تقدير شكركم نكرر

 يناير. 3الفصل الدراسي الثاني يوم األحد الموافق ، حيث سيبدأ 2021نلتقي بكم في العام الجديد 

 تحياتي،

 وين ريتشاردسون

 IPKمدير المدرسة قسم 


