20th January, 2019

Dear Friends of Latifa,
It’s that time of year again for the annual sports days in Primary. They will be held
over 4 consecutive days as follows:
Sunday 27/1
FS 1&2
8.05am to 9.45am

Monday 28/1
Year 1&2
8.05am to 9.45am

Tuesday 29/1
Year 3&4
8.05 to 11.00am

Wednesday 30/1
Year 5&6
8.05 to 11.00am

Last year we enjoyed 4 very successful events and thank those of you who were
involved for your support in setting up refreshments for the mothers who came to
enjoy these events.
This year we would welcome your support again, asking for you, the Friends of
Latifa, to coordinate these events.
Learning from last year’s events, we feel it is important for us to strike the right
balance from the onset so would like you to consider the following:


Only light refreshments are required



We have refreshments at all 4 events



We should avoid waste



The refreshments are planned for the mothers only (the girls are provided with food
from school and will not be permitted to access the mothers’ refreshments)



Set up will need to be planned in advance- number of tables etc required through
Ruba in admin.

We are grateful to you for your continued support and look forward to working
together to further enhance the impact of our community at LSG Primary.
Yours sincerely,

Mrs. Barbara Heaton
Head of Primary

 20يناير 2019
صديقات مدرسة لطيفة الكريمات
تحية طيبة وبعد،

لقد حان موعدنا السنوي مع فعاليات األيام الرياضية الخاصة بطالبات القسم االبتدائي .والتي سيتم إقامتهم في أربعة أيام
متتالية كما يلي:
األحد  27يناير
المرحلتين التأسيسيتين األولي
والثانية
من الساعة 11:00 – 8:05

اإلثنين  28يناير
الصفين األول والثاني
من الساعة 11:00 – 8:05

األربعاء  30يناير
الثالثاء  29يناير
الصفين الخامس والسادس
الصفين الثالث والرابع
من الساعة  11:00 – 8:05من الساعة – 8:05
11:00

استمتعنا في العام الماضي بأربع فعاليات ناجحة ونتقدم بالشكر لمن شاركت منكن في دعم هذه الفعاليات بتوفير
المأكوالت والمرطبات لألمهات الالتي حضرن لالستمتاع معنا.
ونحن نرحب هذا العام أيضاً بدعمكن لنا ،ونطلب منكن – صديقات لطيفة – تنسيق هذا األمر لهذه الفعاليات.
ومما تعلمناه من تجربة العام الماضي ،نشعر أنه من الهام تحقيق التوازن السليم منذ البداية ،لذا نود منكن أخذ التالي في
االعتبار:


مطلوب إحضار مأكوالت خفيفة ومرطبات فقط



توفر المأكوالت والمرطبات في الفعاليات األربعة



تجنب إهدار المأكوالت



توفير المأكوالت الخفيفة والمرطبات لألمهات فقط (يتم توفير الطعام للطالبات من قبل المدرسة ولن يسمح لهن
بتناول المأكوالت المخصصة لألمهات)



التخطيط للتجهيزات مسبقاً – عدد الطاوالت واألشياء األخرى المطلوبة  -وذلك من خالل السيدة ربى في مكتب
اإلدارة.

إننا نقدر دعمكن المتواصل ونتطلع إلى العمل معاً لتعزيز تأثير المجتمع على مدرسة لطيفة االبتدائية.

