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Circular No:33/ AY 2022-2023 
Subject: Sports Days Pre-KG  - Grades 5 

 
  
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023يناير  18: التاريخ

 

Date:  January , 18th 2023 

 

 

 

 الّسادة أولياء األمور الكرام، 

لجميع   األيام الرياضية    ةفعالي  قسم التربية البدنية ينظمن  أب  يسرنا اعالمكم  

لكم    .بةالطل يلفي    نقدم  بطلبة  ال  واعيد امل  يما  الى الصف الحضانة  خاصة 

 : الخامس

في صباًحا  10:00حتى  9:00، من الساعة 2023 يناير 23 االثنينالحضانة: 

 الرياضية.صالة لأللعاب 

حتى  صباًحا    11:00، من الساعة  2023  يناير   23االثنين  :  ثانيةالروضة ال

 .صالة لأللعاب الرياضية في  ظهًرا 12:30

األ  الساعة  2023  يناير  24الثالثاء  ول:  الصف  من   11:30حتى    9:45، 

 .رجيصالة لأللعاب الرياضية وملعب خافي  صباًحا 

الثاني:   الساعة    ،2023  يناير  25األربعاء  الصف   11:30حتى    9:45من 

 .صالة لأللعاب الرياضية وملعب خارجي  فيصباًحا 

ال الساعة    ،2023  يناير  26الخميس  ثالث:  الصف   11:30حتى    9:45من 

 .صالة لأللعاب الرياضية وملعب خارجي   فيصباًحا 

الرابع:   ال  ، 2023  يناير  30االثنين  الصف   11:30حتى    9:45ساعة  من 

 خارجي.صالة لأللعاب الرياضية وملعب   فيصباًحا 

 -صباًحا    11:30حتى    9:45من الساعة    يناير،  31الثالثاء  :  ولىالروضة األ 

 خارجي.صالة لأللعاب الرياضية وملعب 

 11:30حتى     9:45، من الساعة 2023  فبراير  2الخميس  لخامس:  الصف ا

 .للبنات  صالة لأللعاب الرياضيةفي    و   للبنين  ملعب عشبي خارجي  في  ا  صباًح 

 عشر   يى الحاددس المن السا  سيتم اإلعالن عن األيام الرياضية للصفوف

 الح
ً

 .اق

 

فس ي الناملشاركة ونسعى الى تعزيز الثقة ف  لى مبدأع  أجيال الفالحفي    جعشن

 . العمل الجماعية روحالطلبة في بث  على دعمعضاء فريق سيعمل أحيث 

املع حول  سيتواصل  األمور  أولياء  مع  التي لمون  الرياضية  القمصان    لون 

، حيث سيمثل كل طالب أليام الرياضيةخالل اارتدائها  لبة  سيتعين على الط

      .سابقاتبه خالل املويكون لكل فريق لون خاص  فريقه

األيام الرياضية  وتشجيع الطلبة خالل  حضور  للمدعوون  أولياء األمور  جميع  

 .صة بكل صفاالخ كورة أعاله املذواعيد ملحسب ا

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة 

 

 

Dear Parents,  
I write to inform you of the Sports Days that were 
scheduled for all students in Kindergarten and Grades 1-
5 on the following days and times and at specific 
venues:   
 
PRE-KG- Monday, January 23rd, 2023, from 9:00 a.m. to 
10:00 a.m. Gymnasium;  
KG 2- Monday, January 23rd, 2023, from 11:00 a.m. to 
12:30- Gymnasium;  
GR.1- Tuesday, January 24th, 2023, from 9:45 a.m. to 
11:30 a.m.-Gymnasium and Outdoor Playground;  
GR. 2-  Wednesday, January 25th, 2023, from 9:45 a.m.- 
11:30 a.m.-Gymnasium and Outdoor Playground;  
GR. 3 - Thursday, January 26th, 2023, from 9:45 a.m. to 
11:30 a.m.-Gymnasium and Outdoor Playground;  
GR. 4- Monday, January 30th, 2023, from 9:45 a.m. to 
11:30 a.m.-Gymnasium and Outdoor Playground;  
KG 1- Tuesday, January 31st, from 9:45 a.m. to 11:30 
a.m. -Gymnasium and Outdoor Playground; 
GR. 5- Thursday, February 2nd, 2023, from 9:45 a.m. to 
11:30 a.m. Boys (outdoor grass playground) and Girls 
(Gymnasium). 
Grades 6-11 Sports Days will be announced.  
 
Ajyal Al Falah aims to support students to become 
confident participants and supportive team members 
that will contribute to team spirit.  
Teachers will liaise with parents about the color of the 
sports T-shirts students will have to purchase and wear 
for the Sports Days, as each student will represent their 
team.      
I trust our parents will join us on the Sports Days 
mentioned above and cheer their children on when 
participating in their teams.  
Yours sincerely,  
 
 Antoinette Brown  
Principal Director 
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