
 

Abu Dhabi City Schools 

Wednesday, April 23, 2014  

Dear Parents, 

Emirates National School – Abu Dhabi City Campus - would like to invite you to the annual Art Week which will be taking place 

at the Girls’ School Playground only starting from tomorrow, 24th April till 1 May,  and School Book Fair which will be taking 

place at the Primary School’s Gym, Girls School’s Playground, and Boys School’s Playground from Sunday 27 April till 1 May 

2014. The book fair is open to parents, students, as well as guests everyday from 8:00 till 3:00 pm. There will be a variety of 

books as well as events and activities taking place throughout the week. Kindly ensure that your child puts his/her money in an 

envelope with the name and grade. At the Boys’ School and Girls’ School; the responsibility of the money and spending  will be 

on the student. At the KG and Primary School the homeroom teacher will supervise the students’ money and spending. 

 We look forward to seeing you there! 

Please see the main highlights of the book fair below: 

Primary School - Gym 

 

Girls School - Playground 

 Activities during lunch break run by students such as cooking, brain teasers, etc. 

 Short story Competition for ENS students – prize: mini iPad – Deadline: Thursday 8 May 

 ‘Zowd’ Book Swapping corner 

Boys School - Playground 

 Activities during lunch break run by students such as drawing, calligraphy, Lego, etc. 

 Short story Competition for ENS students – prize: mini iPad – Deadline: Thursday 8 May 

 ‘Zowd ‘Book Swapping’ corner 

Mr. Gustav Gröpp                                                            Libraries Department          

ADC Campus Director                                                 ADC Campus  

  Person in Charge Activity Time Audience 

Sunday Artist from Majed Magazine Art work All day Open 

Barney Character / Network Com-
pany 

Barney Program 
(Nursery Rhymes) 

Playtime KG 1 – Gr. 1 

Monday Ms. Tamara and G.10 GS students Face painting of story 
characters and story 
Reading 

9:30 – 12:30 Open 

Mr. Mohammed Abdulla / ‘Nabati’ 
Book shop 

Local Poetry to teach 
children ethics 

10:00-10:45 KG 1 & KG 2 

Tuesday Ms. Noura Al Khouri – Book Au-
thor/ Kalimat Bookshop 

Story Reading 9:30 – 11:00 KG 1 – Gr.1 

Wednes-
day 

Ms. Shaikha Al Muhairi – Manager 
of the Cultural Resource Center / 
Tourism & Culture Authority 

Lecture titled: “Raising A 
Generation of Readers” 
at the Primary theater 

11:00 – 
12:00 

All Parents 

Thursday Parents & Staff Drawing, reading, etc. All day Open 



 

 مدارس فرع ابوظبي 
 3102ابريل  32األربعاء 

 أولياء األمور الكرام،،،

 تحية طيبة وبعد،،،

كالً من مدرسة االبتدائية و معرض الكتاب المقام في في ساحة مدرسة الطالبات فقط    و  مايو  0ابريل إلى  32تود مدرسة االمارات الوطنية دعوتكم لحضور معرض التربية الفنية للطالبات  و الممتد من 

مايو حيث سيتضمن المعرض كتبا  0ابريل إلى  32،  و ذلك من يوم األحد الموافق رياض األطفال )في الصالة الرياضية(، مدرسة البنين ) في الساحة المدرسية( و مدرسة البنات ) في الساحة المدرسية(

 متنوعة باإلضافة إلى أنشطة متعددة.

. مساء. على أولياء األمور التأكد من وضع نقود أبنائهم في ظرف و كتابة اسم و صف الطالب/ة  2011صباحا إلى الساعة  0011يمكن ألولياء األمور و الطلبة و الزوار زيارة المعرض كل يوم من الساعة 

 م للكتب من قبل معلمات الفصول.ائهمسؤولية االحتفاظ وانفاق النقود على الطالب/ة ، و في المدرسة اإلبتدائية و رياض األطفال سيتم توجيه الطلبة و اإلشراف على عملية شرفي مدرسة البنين و البنات تقع 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم وعلى أمل لقائكم في المعرض.

 في الجدول أدناه األنشطة المصاحبة للمعرض0

 الصالة الرياضية في المدرسة اإلبتدائية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساحة مدرسة الطالبات: 

 .أنشطة متنوعة خالل فترة االستراحة  تتضمن فنون الطبخ و العاب التفكير و غيرها 

  مايو 8الخميس الجائزة ايباد ميني ، اخر موعد  لتسليم القصة   -مسابقة القصة القصيرة. 

  لتبادل الكتب.“ زود”ركن 

 ساحة مدرسة البنين:

 .أنشطة متنوعة خالل فترة االستراحة تتضمن فنون الرسم   و الخط و الليجو وغيرها 

  مايو 8الخميس الجائزة ايباد ميني ، اخر موعد  لتسليم القصة   -مسابقة القصة القصيرة. 

 .ركن زود لتبادل الكتب 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم،

 جوستاف جرووب                                                 قسم المكتبات

 فرع أبوظبي                       مدير فرع أبوظبي

 

 اليوم  الوقت النشاط الشخص المسؤول عن النشاط الحضور

 األحد  طول اليوم أعمال فنية رسام/ة من مجلة ماجد للجميع

خالل فترة  فقرة بارني شخصية بارني / نتوورك للنشر
 االستراحة

KG 1 – Gr. 1 

لشخصيات الرسم على الوجه  المعملة تمارا و طالبات الصف العاشر للجميع

 و قراءة قصصقصصية 

 االثنين  12:30 – 9:30

شعر محلي لتعليم الطلبة  النبطي للنشر /السيد. محمد عبدهللا

 مبادئ األخالق

 2و روضة  1روضة  10:00-10:45

كلمات —مؤلفة كتاب —السيدة. نورة الخوري 1و الصف 1روضة 

 للنشر

 الثالثاء 11:00 – 9:30 قراءة قصة

مديرة مركز  —السيدة. شيخة المهيري  جميع اولياء األمور

 المصادر الثقافية / هيئة الثقافة و السياحة

محاضرة بالعربي بعنوان: "كيف 

 ننشئ جيال قارئا؟"

في مسرح المدرسة  

 االبتدائية

 األربعاء 12:00 – 11:00

 الخميس طول اليوم الرسم و القراءة   الخ.. أولياء األمور و الهيئة األكاديمية للجميع


