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From here to there

An Amazing Year!

From there to here
It’s going to be

نحـــن نـــبني العقــــل، الشخصيــــة، و املستقبل

We build minds, characters and future
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نحـــن نـــبني العقــــل، الشخصيــــة، و املستقبل

Welcome to Kindergarten Welcome to a new school year! I 
want your child to have a wonderful kindergarten experi-
ence. I believe that all children can and want to learn. As 
an educator, my goal is to help your child be an independ-
ent, lifelong learner. I want to develop and maintain an “I 
can” and “I will try” attitude. This positive attitude pro-
motes success and happiness. Many important and excit-
ing events will be happening this year that you will be 
updated on through our monthly newsletter and Social 
Media.
We are done with our �rst month of Kindergarten . It has 
been a busy month as we continue to adjust and learn 
classroom routines, LLP expectations, and curriculum 
material.
The children have had a great �rst weeks in the Kindergar-
ten.We are really enjoying getting to know all of them and 
it has been lovely to see how well they have settled into 
their new class.
We had our LLP orientation day for parents on Wednesday 
, 20th /9/2017, The aim of this meeting was to be intro-
duced to new faces, talk about rules , regulations curricu-
lum and other matters regarding our dear children's well 
being and education at Little Learners Preschool.
The wonderful LLP staff and I feel privileged to be a part 
of this school family. We thank you for your support and 
look forward to meeting you. 

 Here’s to a wonderful beginning !!
Sincerely,
Khoula Abdullah Al Kindi 

A message from
 the owner

مرحبا بكم يف رياض األطفال ومرحبا بكم يف العام الدرايس الجديد!  أريد أن يحصل 

طفلك عىل  تجربة رائعة يف رياض األطفال. وإنني أؤمن أن جميع األطفال �كنها 

وتريد أن تتعلم.  إن هديف كمرشفة رياض أطفال ، هو مساعدة طفلك عىل أن يكون 

املتعلم املستقل مدى الحياة.  وأريد تطوير سلوك  "أستطيع" و "سأحاول"  والحفاظ 

عليه  . هذا املوقف اإليجا¤ يعزز النجاح والسعادة. 

إن العديد من األحداث الهامة واملبهجة سوف تحدث هذا العام حيث أنني سوف 

أتواصل معكم من خالل النرشات اإلخبارية الشهرية، ووسائل التواصل اإلجت®عي، 

لذلك أقدر وقتكم يف قراءة هذه النرشة.

لقد ا·منا بحمد الله أول شهر من العام األكاد�ي يف رياض األطفال،  حيث كان 

الشهر حافال ونحن نواصل تنظيم املواد واملنهج الدرايس ، وظبط روت¸ الصف، 

وتطبيق التعلي®ت الخاصة بروضة املتعلم¸ الصغار.

لقد كانت األسابيع األوىل لألطفال يف روضة املتعلم¸ الصغارجميلة جدا. إننا حقا 

نستمتع بالتعرف عىل كل طفل منهم، ك® سعدنا Äتابعة استقرارهم يف فصولهم 

الدراسية الجديدة.

ويف ضوء حرص الروضة عىل أهمية التواصل املستمر مع أولياء اأمور ، تم عقد 

اإلجت®ع التعريفي يف يوم  األربعاء املوافق 20/9/2017م ،حيث كان الهدف من هذا 

اإلجت®ع هو التعرف عىل طاقم العمل يف املدرسة ، والتحدث عن القوان¸ واألنظمة ، 

واملنهاج ، وأمور أخرى حول تعليم أفضل لطالبنا األعزاء يف روضة املتعلم¸ الصغار.

أشكركم باسمي وباسم طاقم العمل عىل دعمكم وإننا فخورون بأنكم رشكاء يف عملية 

التعليم والتعلم. نتطلع إىل لقائكم قريبا.

هيا بنا إىل بداية رائعة ،،،

  خولة بنت عبد الله الكندي

كلمة من صاحبة 

الروضة



                  Busy Hands / KG1 Blue 

األيادي الشغولة / الروضة أزرق

                  Busy Hands / KG1 Green 

األيادي الشغولة / الروضة أخرض

التـــــــــــواصــــل

 In the �rst unit our kids got familiar with their
 school and different activities, they will do

 here. They learned how to enjoy and love their
 school time. In addition, they learned to follow
 rules and use golden words. They understood
 about the importance of friendship and peace

in a group setting

كان هدفنا ىف هذه الوحدة تعريف األطفال عىل املناسبات الدينية 

واملبادى والسلوكيات االسالميه مثل الصداقه

وتعرفيهم عىل االنظمه الصفيه   مثل التعاون والنظام واملشاركه  

وترتيب الصف  والحفاظ عىل أغراض الصف والتعلم عن طريق األركان 

املختلفة والتي تنمي مهارات اليد الصغ»ة مثل ( الكتابة، والرسم، 

والقص، واللزق) وكذلك اللعب بألعاب تعليمية خاصة لتنمية مهارات 

االرقام و األحرف

التواريــــــخ الهامــــــة  

Dates for your diary                  

31 October / Tree Day

19 November / National Day

21 December / Founder Day

 أولياء األمور الكرام ، نيابة عن طاقم العمل يف روضة املتعلم¸ 

الصغار، يسعدÌ أن أرحب بكم يف العام الدرايس 2018-2017 م، 

ونحن نتطلع إىل رشاكة مثمرة معكم لض®ن ·كن أطفالنا من تحقيق 

أفضل إمكاناتهم. ونحن ندرك أنه لÏ ينجح أطفالنا يف املدرسة، 

يحتاجون إىل دعم من املنزل واملدرسة. ونحن نعلم أن الرشاكة القوية 

معكم والتعاون في® بيننا سوف يحدث فرقا كبÐا يف تعليم طفلك.

إننا نشارك يف املسؤولية لنجاح أطفالنا ونود أن تكونوا متأكدين أننا 

سوف نبذل قصارى جهدنا لالضطالع Äسؤولياتنا. 

نطلب منك توجيه ودعم تعلم طفلك من خال التأكد من أنه :-

1) يحرض املدرسة يوميا ويصل يف الوقت املحدد، وعىل استعداد 

لتجربة التعلم اليوم.

 2) يكمل جميع الواجبات املنزلية التي يقدمها املعلمون.

 3) يقرأ يوميا لتطوير الحب للقراءة وتحس¸ مهارات القراءة والكتابة

 4) يتشارك الخربات املدرسية معك حتى يتسنى لك أن تكون عىل 

دراية بحياته املدرسية.

Dear Parents,  On behalf of the sta¹ at LLP , I am happy to 

welcome you to the 2017-18 school year! We are looking forward to 

a productive partnership with you to ensure our children can 

achieve their highest potential. We recognize that in order to be 

successful in school, our children need support from both the home 

and school. We know a strong partnership with you will make a 

great di¹erence in your child’s education. As partners, we share the 

responsibility for our children’s success and want you to know that 

we will do our very best to carry out our responsibilities. We ask 

that you guide and support your child’s learning by ensuring that 

he/she: 

1) Attends school daily and arrives on time, ready for the day’s 

learning experience 2) Completes all homework assignments given 

by teachers.

  3) Reads daily to develop a love for reading and to improve 

literacy skills

 4) Shares school experiences with you so that you are aware of 

his/her school life

31 أكتوبر / عيد الشجرة  

19 نوفمرب / العيد الوطني   

21 ديسمرب / يوم التأسيس  

Communication



                  Busy Hands / KG1 Yellow 

األيادي الشغولة/ الروضة أصفر

                  Little Thinkers/ KG2 Blue 

املفكرون الصغار / التمهيدي األزرق

                  First Week in Little Learners Preschool 

األسبوع األول يف روضتي

 We KG2 kids, made these cute pencils
 doing collage work.We turned paper
 bags into cute little school bags.We
 love to make friends and we drew

.pictures of our friends

قام االطفال برتكيب اجزاء الجسم يف وحدة انا وجسمي 

للتعرف عىل أعضاء جسم اإلنسان و

قام االطفال بعمل فني لوحدة انا وجسمي بعنوان 

(املشاعر)

Tell me and I Forget
Teach me and I may Remember

Include me and I will LEARN



                  First Week in Little Learners Preschool 

األسبوع األول يف روضتي
                  Tiny Steps/ Blue

الخطوات الصغ»ة / الحضانة األزرق

الخطوات الصغ»ة / الحضانة األخرض

                  Tiny Steps/ Green

مع الطفل كل بداية العام يكون داÊا كيفية جعله يحب الحضانة ويشعر باألمان فيها.. لذا فقد 

كان هنالك الكث» من الفن واملرح من التلوين الُحر لÍ أحصل عىل هديف االسايس.. أيضا وجود 

االنشطة املختلفة يف كل ركن كان لها دور كب» يف ان يحب الطفل حضانته وصفه، حيث انشطة 

املاء والرمل والرسم والصلصال كانت تجذبه، يف نفس الوقت كانت هذه االنشطة تّقوي عضالت 

اليد الصغ»ة لديه وتنّمي الرتكيز عنده. أّما الهدف الثاÔ فهو النظام واعتÓد الطفل عىل نفسه، 

حيث:

- يختار النشاط الذي يحبه ويحمله بنفسه يجلس بهدوء ويعمل عليه

- يرجع األلعاب ملكانها الصحيح

- يجلس بهدوء يف الحلقة 

- قام االطفال بأنشطة متنوعة عن السلوك الصحيح والغ» صحيح

 The little learners learn how to interact with friends
 The little learners learn how to love others
The little learners learn how to enjoy their time



Happy Hands Day

                  PE and Music

استمتع األطفال أثناء مشاهدة مرسحية الرياضة واملوسيقى

الصداقة وكان هدفنا ترسيخ مبدأ صديقي هو 

أخي وصديقتي هي أختي

لعب األطفال لعبة التوازن الحرÛ والقفز عرب 

االطواق يف حصة الرياضة وكان هدفنا تنمية 

مهارات أطفالنا الحركية

We laugh
we play

we enjoy every activity

 
يوم االيادي السعيدة


