
 المقدمة

 أعزائي اآلباء / أولياء األمر ، 

 . De Toverbalأمامك هو الدليل المدرسي لمدرستنا 

 في هذا الدليل المدرسي ، يمكنك القراءة عن الروتين اليومي في مدرستنا ،

 خاصة في هذه السنة الدراسية الحالية.

 الهولندية . تركز العملية التعليمية والتطوير المدرسي على تعلم اللغة 

 .Sint Annaparochieتقع هذه المدرسة هنا داخل كمب الالجئين في 

 واطفال هذه المدرسة طالبها كلهم من الالجئين هنا. 

 اذا كانت لديك اي اسئلة او استفسار  بعد قراءة هذا  الدليل  ما عليك اال المجيء  الينا 

 ,De Toverbalنيابة عن هيئة  التدريس 

 : مديرة المدرسة

Johanna Hooiveld 

 

 

 اقرأ واحتفظ بهذا الدليل المدرسي !
 

 

 طبيعة المدرسة

 التعليم العام  

 تحتوي هذه المدرسة على جميع الجنسيات وجميع الديانات  

األطفال والبالغين من جميع االعمار هم  موضع ترحيب لدينا. نحن نحترم جميع معتقدات الناس . ال يتم  Toverbalفي 

 على أساس أصل الشخص. الجميع يحظى باالحترام.التمييز 

 

 السالمة والمدرسة اآلمنة  

 من الضروري هنا في مدرستنا ان يشعر الطالب بالدفء والحنان والسالمة 

 نعتقد أنه من المهم أن تكون المدرسة بيئة آمنة ومحفزة لألطفال. يجب على كل طفل االستمتاع بها في مدرستنا .

بعضها البعض على الثقة واالحترام واالنفتاح. وهذا ينطبق على كل من التالميذ وكذلك على اآلباء يعتمد التعامل مع 

 والمدرسين.

 فقط عندما يشعر الطفل باالرتياح ومن هنا  يمكن أن يتطور وينجح .

 

 رؤيتنا ورسالتنا

 من النقاط المهمة لمدرستنا: 

 تقديم العناية الخاصة بتعليم الطفل. ·

 مجاميع دراسية لجميع المستويات والمراحل. العمل في · 

 ويتم تقسيم الطالب في مجموعات صغيرة حتى يتم توصيل المادة الدراسية لهم.·

 ولدينا برنامج كل يوم نركز به على اللغة الهولندية ومادة الحساب. ·

 .SOEMOنظام التدريس  نحن نقوم باالهتمام بالطفل من الناحية االجتماعية , والنفسية والعاطفية . نستخدم· 

 االهتمام بالتنمية اإلبداعية والبدنية للطفل.· 

 

 



 نظام مدرستنا

 يوجد لدينا جدوال يشرح لكم متى واين ومن يعمل في داخل المدرسة .

 

 1/2 1/2  الصف

 الى 9 من

  سنة 12

 الى 6 من

  سنوات 8

 الصفوف

  الوسطى

 الصفوف

  العليا

 المسئولة

  االجتماعية

    اخضر  ازرق 2 تقوية  1 تقوية  الصغار   الصغار   الطالب

  TW JV AD HB MD JB AW  االثنين يوم صباح

   TW  AD  HB MD JB   االثنين يوم ظهر

                

 TW JV AD GH MD JB AW الثالثاء يوم صباح

 TW   AD GH MD JB AW  الثالثاء يوم ظهر

                

  MQ JV AD GH MD JB AW  االربعاء يوم

                

   TW JV SV GH HB JB  الخميس يوم صباح

 TW   SV GH HB JB AW  الخميس يوم ظهر

                

   TW JV SV GH HB MvdP  الجمعة يوم صباح

   SV GH HB MvdP     الجمعة يوم ظهر

        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حضورهم  المدرسين اسماء  الصف اسم  مجموعة

 Thea مدرسة أصفر 1/2

 

 

 Margriet Q مدرسة

االثنين ، الثالثاء ، الخميس ، 

 الجمعة

 

 األربعاء

 Henderika مدرسة البنفسجي 2 تقوية

 

 Gerard مدرس

 االثنين

 

الثالثاء ،األربعاء ، الخميس ،  

 الجمعة

 Annet مدرسة أحمر 1  تقوية

 

 

 Sippie مدرسة

 االثنين

  الثالثاء ،األربعاء 

 

 الخميس ، الجمعة

 Maaike مدرسة  ازرق (5, 4, 3) الوسطى الصفوف

 

 

 Henderika مدرسة

 االثنين

  الثالثاء ،األربعاء 

 

 الخميس ، الجمعه

 Jan مدرس اخضر  العليا الصفوف

  

 

 

 

 Margriet v/d P مدرسة

 االثنين

  الثالثاء ،األربعاء 

 الخميس

 

 الجمعه 

 اعضاء بقية حضور  

 المدرسة

    

 والخميس االثنين Johanna Hooiveld المديرة  

  والخميس والثالثاء االثنين Anita Wieling  االجتماعية المسئولة  



 المنسق  

 

Margriet van der Pal والخميس واالربعاء الثالثاء  

 José Vriese  المدرسة في المساعدين  

 

Mariska Halma 

 

Ernst Hiemstra 

  صباح كل

 

  والجمعة والخميس االربعاء

 

  والثالثاء االثنين

 

  الظهر اوقات  الصباحية االوقات  الصف  اليوم

 والبرتقالي االصفر الصف  االثنين

  سنوات 4 اعمارهم لالطفال

  عطلة  12.00  ساعة -08.25

 والبرتقالي االصفر الصف  

 5/6 اعمارهم لالطفال

  سنوات

 ساعة 15.00 -12.55  12.00  ساعة -08.25

 ساعة 15.00 -12.55  12.00  ساعة -08.25  للتقوية االحمر الصف  

 ساعة 15.00 -12.55  12.00  ساعة -08.25  للتقوية البنفسجي الصف  

 الى 3 للصف االزرق اللون  

    5 رقم الصف

 ساعة 15.00 -12.55  12.00  ساعة -08.25

 6 الصف من االخضر اللون 

 8 الصف الى

 ساعة 15.00 -12.55  12.00  ساعة -08.25

 والبرتقالي االصفر الصف  الثالثاء

  سنوات 4 اعمارهم لالطفال

  عطلة  12.00  ساعة -08.25

 والبرتقالي االصفر الصف  

 5/6 اعمارهم لالطفال

  سنوات

 ساعة 15.00 -12.55  12.00  ساعة -08.25

 ساعة 15.00 -12.55  12.00  ساعة -08.25  للتقوية االحمر الصف  

 ساعة 15.00 -12.55  12.00  ساعة -08.25  للتقوية البنفسجي الصف  

 الى 3 للصف االزرق اللون  

    5 رقم الصف

 ساعة 15.00 -12.55  12.00  ساعة -08.25



 6 الصف من االخضر اللون  

 8 الصف الى

 ساعة 15.00 -12.55  12.00  ساعة -08.25

 والبرتقالي االصفر الصف  االربعاء

  الصغار لالطفال

  عطلة ساعة 12.15 -08.25

  عطلة ساعة 12.15 -08.25  للتقوية االحمر الصف  

  عطلة  12.00  ساعة -08.25  للتقوية البنفسجي الصف  

 الى 3 للصف االزرق اللون  

    5 رقم الصف

  عطلة ساعة 12.15 -08.25

 6 الصف من االخضر اللون  

 8 الصف الى

  عطلة ساعة 12.15 -08.25

 والبرتقالي االصفر الصف الخميس

  سنوات 4 اعمارهم لالطفال

  عطلة  12.00  ساعة -08.25

 والبرتقالي االصفر الصف  

 5/6 اعمارهم لالطفال

  سنوات

 ساعة 15.00 -12.55  12.00  ساعة -08.25

 ساعة 15.00 -12.55  12.00  ساعة -08.25  للتقوية االحمر الصف  

 ساعة 15.00 -12.55  12.00  ساعة -08.25  للتقوية البنفسجي الصف  

 الى 3 للصف االزرق اللون  

    5 رقم الصف

 ساعة 15.00 -12.55  12.00  ساعة -08.25

 6 الصف من االخضر اللون  

 8 الصف الى

 ساعة 15.00 -12.55  12.00  ساعة -08.25

 والبرتقالي االصفر الصف  الجمعة

  الصغار لالطفال

  عطلة  12.00  ساعة -08.25

 ساعة 15.00 -12.55  12.00  ساعة -08.25  للتقوية االحمر الصف  

 ساعة 15.00 -12.55  12.00  ساعة -08.25  للتقوية البنفسجي الصف  

  



 الى 3 للصف االزرق اللون  

    5 رقم الصف

 ساعة 15.00 -12.55  12.00  ساعة -08.25

  

 6 الصف من االخضر اللون  

 8 الصف الى

 ساعة 15.00 -12.55  12.00  ساعة -08.25

 

 سنوات في كل يوم  4وفي الصباح فقط يذهبون االطفال الذين اعمارهم 

 الظهيرة ، ما عدا يوم الجمعة بعد الظهر.سنوات ، يمكنهم أيًضا الذهاب إلى المدرسة عند  5عندما يبلغ األطفال 

االطفال الجدد الذين يجب عليهم تعلم اللغة الهولندية عليهم الذهاب الى المجموعة الحمراء او المجموعة البنفسجية. وهي 

 صفوف تقوية  

 

 

  

 

 االوقات المناسبة للدوام 

وام الثاني ، حتى نتمكن من بدء الدراسة في الوقت بعد الظهر يبدأ الد 12.55وفي الساعة  8:25يبدأ جرس الدوام االول 

 المحدد.

 يجب على اولياء االمر حضور اطفالهم الى المدرسة في الوقت المحدد !!

 مرات البقاء في المدرسة لمتابعة الوقت الضائع. 3يجب على األطفال الذين يصلون إلى المدرسة متأخرين 

 

 2و  1الصف  -البرتقالي  \الصفر خاصة بالنسبة لألطفال من الصف الذي لونه ا

 صباحا تفتح المدرسة ابوابها لالطفال الصغار  8.15وفي الساعة 

 

  بداية الدوام الصباحي والدوام في الظهر

ظهًرا  12.45صباًحا يوجد معلم يشرف على االطفال في الساحة  وفي  الظهر من الساعة  8.15في الصباح من الساعة 

 8إلى الصف  3لوقت يستطيع االطفال اللعب في ساحة المدرسة.و يمكن لألطفال من الصف ايضا متواجد . وفي هذا ا

 اللعب في فناء المدرسة وبعدها يأتي المعلمون ألخذ األطفال الى داخل المدرسة .

 

 استراحة صغيرة

 جميع األطفال لديهم استراحة في الصباح.

صفوف األحمر والبنفسجي واألزرق واألخضر وفي الساعة جميع االطفال لديهم فرصة لتناول وجباتهم الغذاءية لل

 صباحا يلعبون لمدة ربع ساعة في الساحة .10.00

صباحا يتناول اطفال الصف الذي لونه اصفر والصف الذي لونه برتقالي وجباتهم الغذاءية ثم يذهبون  10.00وفي ا 

 للعب في الساحة او يزاولون الرياضة في صالة الرياضة . 

 

مهمة يجب االنتباه اليها وهي عدم اصطحاب االطفال الحلويات والجبس والعصاير المنشطة فقط االكل الطبيعي مالحظة 

 والذي به فائدة !!!

 

 استراحة كبيرة 

،تحت رعاية بعض  13:00إلى الساعة  12:00ويمكن لالطفال البقاء في المدرسة في وقت الظهيرة ما بين الساعة 

 مقابل دفع مقدار من المال .  Stichting Kinderopvang Frieslandلق عليها اسم  المختصين بالرعاية وهي يط



ومن يريد االستفسار واخذ المعلومات عليكم بالدخول الى موقع الرعاية على العنوان التالي : 

. /http://www.kinderopvangfriesland.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول العطلة

  الى  من  االسم

   4-09-2017  المدرسة يوم اول

 29-10-2017 21-10-2017  الخريف فصل اجازة

 7-1-2018 23-12-2017  المسيح ميالد اجازة

 4-3-2018 24-02-2018  الربيعية االجازة

 2-4-2018 30-3-2018  المسيح صلب عطلة

  الخامس الشهر عطلة

  الملك ميالد وعيد

2018-4-27 2018-5-11 

 11-05-2018 10-05-2018  المسيح روح صعود

 21-05-2018 20-05-2018  المسيح روح عودة

 التالميذ فقط موجودين التدريسي الكادر 15-6-2018  العيد يوم 

  اجازة عندهم

  من ابتداء  الصيفية العطلة

 12.00  ساعة  21-7-2018

2018-9-2 

http://www.kinderopvangfriesland.nl/


 لديهم والتالميذ للمدرسين دراسي يوم 

  اجازة

        2018-11-22 

        2018-3-7 

2018-4-10  

 

 

  في حالة المرض

 عندما ال يستطيع طفلك الذهاب إلى المدرسة السباب صحية عليك ان تبلغنا انت بنفسك بذلك وما هي االسباب .

 

 زيارة الطبيب أو طبيب األسنان

الطبيب ، فيجب عليك إبالغ ذلك بنفسك للمعلم ويجب جلب ورقة من الدكتور كاثبات على  إذا اضطر طفلك للذهاب إلى

ذلك . ويمكنك اصطحاب طفلك قبل الموعد بعشر دقائق وعليه الرجوع الى المدرسة اذا كان ال يشكو شيئا حتى يكمل 

 احد مثل اخته او اخيه الخذه .  دوامه . كما اننا نريد ان نوضح لك بأن تحضر انت بنفسك ألخذ الطفل وليس ان يأتي

 

، فيجب عليك أيًضا اإلبالغ عن ذلك للمدرس بنفسك . ويجب على الطالب  Leeuwardenإذا كان عليك الذهاب إلى 

 ابعد انتهاء الموعد عليه الرجوع الى المدرسة .

 

 

 

 

 

 تعلم التمارين الرياضية 

 اللعب في المدرسة . يلعب األطفال من الصفوف الصفراء و البرتقالية في غرفة

 يجب على االطفال جلب معهم االحذية الرياضية والشورت القصير والفانيله الرياضية .

 ويجب على الطالب ان يحتفظ بمالبسه الرياضية في داخل المدرسة . 

 .St    يذهب األطفال من الصفوف األحمر والبنفسجي واألزرق واألخضر مرة واحدة في األسبوع إلى الرياضة  في 

Jacobiparochie  اوMinnertsga: واذا اردت ان تعرف جدول النشاطات الرياضية عليك بقراءة هذا الجدول . 

 

 جدول النشاطات الرياضية 

 /St. Jacobiparochie صالة الرياضة

 Minnertsga صالة

 رياضة بدنية

  الباص حافلة

   الكبار للتالميذ واالحمرفقط البنفسجي مجموعة  الظهر الثالثاء يوم اسبوع كل

  الصغار للتالميذ واالحمرفقط البنفسجي مجموعة  الظهر الخميس يوم اسبوع كل

  واخضر ازرق مجموعة  الظهر الجمعة يوم اسبوع كل

 

 مالحظة :

الظهر يتم نقل األطفال بالحافلة الى صالة الرياضة .و من المحتمل أن يعود األطفال إلى المدرسة بعد الساعة الثالثة بعد 

 بقليل.



يجب على االطفال جلب المالبس الرياضية الخاصة بالرياضة . ويجب عليهم ارتداء أحذية الرياضة في الصالة فقط. 

األطفال الذين ال يجلبون معهم المالبس الرياضية ال يمكنهم المشاركة في دروس الرياضة ويجب عليهم البقاء في 

 المدرسة .

 

المشاركة في ممارسة الرياضة عليه اخذ ورقة من الطبيب و يمكن ادارة المدرسة تعطي إذًنا إذا لم يكن طفلك قادراً على  

بعدم المشاركة في دروس الرياضة . واذا كان طفلك ال يستطيع ممارسة الرياضة عليه البقاء في داخل المدرسة حتى نقوم 

 باعطائه بعض الدروس االخرى .

 

 لبس الحجاب

 من ارتداء الحجاب . ولكن ننصح بارتداء حجاب خاص في درس الرياضة . ان مدرستنا ليس لديها مانع

 

 المكتبة

مكتبة حيث يمكن لطفلك استعارة الكتب. إنه مجاني وننصحك بالذهاب الى المكتبة من  St. Annaparochieيوجد في 

 اجل التوعية والثقافة .

 

 


