13th May 2018
Dear Y3 Parents,
Re: Important Meeting - "iPads in Y4"
The iPad program has been running successfully in Y4, 5 and 6 for several years
in our school.
When your son moves into Y4 in September, he will benefit from the strengths of
this program. This digital integration initiative helps to motivate, support and
enrich your son's learning in many areas of his curriculum.
We are holding an important meeting on Wednesday 16th May 2018 at 8:00am
for all Y3 students and their parents. The aims of this meeting are:


To demonstrate the potential of the iPad as a digital integration learning
tool



To share information regarding the iPad requirements for Y4 students in
September 2018



Learn about the new RSB iPad purchasing platform and the benefits to
you and our school

We look forward to welcoming you to this important meeting. We appreciate it
has been a busy week for parents, but we are keen to share this information
before Ramadan begins. We hope that you will take the opportunity to join us
after the meeting for questions and one of Mr Philip's healthy breakfasts.
Yours sincerely

Glyn Kilsby
Headmaster

Alison Dawson
Co-Head of Primary

Michelle France
Co- Head of Primary

 13مايو 2018

السادة أولياء أمور الصف الثالث

المحترمين،

تحية طيبة،
الموضوع /اجتماع هام -جهاز اآلي باد للصف الرابع
لقد قام برنامج جهاز اآليباد بدعم العملية التعليمية لعدة سنوات في الصفوف الرابع والخامس والسادس .
عندما ينتقل نجلكم إلى السنة الرابعة في شهر سبتمبر ،سوف يستفيد من نقاط القوة في هذا البرنامج .تساعد مبادرة
الدمج االلكتروني هذه في تحفيز ودعم نجلكم وتعليمه في العديد من جوانب منهاج دراسته.
سنقوم بعقد اجتماع مهم يوم األربعاء  16مايو  2018في تمام الساعة  8:00صباحا لجميع طالب السنة الثالثة
وأولياء أمورهم.
أهداف هذا االجتماع هي:
• إثبات إمكانات اآلي باد كأداة من أدوات الدمج االلكتروني في التعلم
• مشاركة المعلومات المتعلقة بمتطلبات جهاز اآلي باد لطالب السنة الرابعة في سبتمبر 2018
• التعرف على طريقة شراء جديدة لجهاز اآلي باد عبر مدرسة راشد للبنين والفوائد التي تعود عليكم وعلى
مدرستنا
ً
نتطلع إلى الترحيب بكم في هذا االجتماع الهام .نحن نقدر أن هذا األسبوع كان مليئا باألحداث ألولياء األمور ،لكننا
حريصون على مشاركة هذه المعلومات قبل بدء رمضان .نأمل أن تغتنموا هذه الفرصة لتنضموا إلينا بعد االجتماع
لطرح األسئلة وإلى وجبة من وجبات اإلفطار الصحية التي يقدمها السيد فيليب.
المخلصون

جلين كيلزبي
المدير

أليسون دوسن
مساعدة مدير

ميشيل فرانس
مساعدة مدير

