


The purpose of this handbook is to serve as an introduction to our 
Kindergarten Program and acquaint you with information that we feel is 
important for your child’s well-being. 

Please keep this handbook as a reference throughout the year 2015/2016. 
We look forward to working together to make these first school experiences 
successful ones. 

The Kindergarten Team

“All I really needed to know; 
I learned in Kindergarten”.

        Robert Fulghum

الغرض من هذا الكتيب هو  تقديم  نبذة تعريفية حول برنامج رياض 
األطفال في مدرسة جرين وود إنترناشيونال ،كما يقدم  كافة المعلومات 
بالكتيب  االحتفاظ  يرجى  الروضة.  وأنشطة  نظام   حول  األساسية 

كمرجع طوال العام 2015 /2016 .
معًا .. يمكننا أن نجعل أولى سنوات طفلك الدراسية  رحلة تعليمية 

ناجحة .
فريق روضة جرين وود إنترناشيونال 

مرحًبا بكم في روضة جرين وود إنترناشيونال

“كل ما كنت أحتاج أن أتعلمه ، تعلمته في الروضة .”
روبرت فولغم



KG Staff List (2015 - 2016)
Kindergarten - Administration
GIS Principal : Ms Rashida Badri
Vice Principal : Mr Abdul Hafiz Kaissi
Head of Kindergarten : Ms Kefah Samara
Head of Arabic : Dr Ibrahim Al Shahat 
School Counsellor : Ms Taiba Badri
School Doctor : Dr Eman
School Nurse : Ms Malou
Section Supervisor : Ms Faizah Mohammad

KG1 – Teachers
Seahorse : Ms Raghad, Ms Linn  
Jellyfish : Ms Elham, Ms Corie
Starfish : Ms Shareen, Ms Jocelyn
Arabic & Islamic : Ms Shatha, Ms. Rana 

KG2 - Teachers
Orchids : Ms Zainab, Ms Norma
Tulips : Ms Bussy, Ms Caroline
Gladioli : Ms Husna, Ms Nimfa
Jasmines : Ms Nisreen, Ms Jenny
Arabic language : Ms Muna, Ms Sanaa
Islamic studies : Ms Shireen

Library : Ms Rica
Music : Mr. Khalid

Please feel free to speak to any of our KG staff if you have any comments 
about your child or any aspect of school life. 
Tel: 04 2888 000 
Fax:04 2888 444
P.O.Box: 79595, Dubai U.A.E.
Email : info@greenwood.sch.ae

فريق قسم رياض االطفال للعام الدراسي 2016/2015
االدارة

السيدة رشيدة بدري  : مديرة المدرسة 
السيد عبد الحفيظ القيسي  : نائب مدير المدرسة 

السيدة كفاح سمارة  : رئيسة قسم الروضة 
د. إبراهيم الشحات   : رئيس قسم اللغة العربية  
السيدة طيبة بدري  : مستشارة المدرسة 

د. ايمان  : الطبيب 
السيدة مالو  : الممرضة 

السيدة فايزة محمد   : مشرفة القسم  
الروضة االولى

مس رغد و مس لين  :   Seahorse
مس إلهام ومس كوري         :   Jellyfish

مس شرين إمام و مس جوسلين  :   Starfish
مس شذا ومس رنا  : اللغة العربية والتربية اإلسالمية  

الروضة الثانية
مس زينب و مس نورما  :   Orchids

مس بوسي و مس كارولين  :   Tulips
مس حسنا و مس نيمفا  :   Gladioli

مس نسرين و مس جيني  :   Jasmines
مس منى ومس سناء  : اللغة العربية  

مس شيرين    : والتربية اإلسالمية 
الروضة االولى والثانية

مس ريكا  : أمينة المكتبة 
األستاذ خالد  : أستاذ الموسيقى 

في حالة وجود أي تساؤل أو اقتراح حول أي جانب من جوانب الحياة المدرسية نرجو 
منكم التواصل مع أحد موظفينا.

هاتف: 042888000
فاكس: 042888444

ص.ب. 79595، دبي ، أ.ع.م.
info@greenwood.sch.ae:البريد اإللكتروني



Dear Parents,
Welcome to our Kindergarten at Greenwood International School. We are delighted that you have 
chosen Greenwood International School. May the 2015/2016 academic year be a huge success for 
every student.  

One of the most important “events” of your child’s life is his / her first day of school. At GIS Kindergarten 
we take the responsibility of providing a safe, challenging and thrilling journey throughout your child’s 
Kindergarten learning adventure. All members of our team work together to create a welcoming 
environment that is developmentally appropriate, fosters independence, and encourages a passion 
for learning through authentic exploration and hands-on experiences. 

As a parent at GIS you play a key role in your child’s educational development. You will have many 
opportunities to support, celebrate, and partner in the learning process. Just wait until you see your 
children up on the stage performing with their class in a performance, or listening to them begin 
early stages of their literacy development. These are all events that will not only make you proud but 
continue to nurture those stages of early childhood development.

Together we will make your child’s kindergarten year the best ever!

Regards،

Kefah Samara, 
Head of Kindergarten
kefah.sa@greenwood.sch.ae

Welcome from 
The Head of Kindergarten

السادة أولياء األمور الكرام،
نرحب بكم و بطالبنا األعزاء ،و نود أن نعرب لكم عن امتناننا للثقة  التي منحتمونا إياها في مدرسة 

جرين وود إنترناشيونال.  ونتمنى للجميع عامًا دراسيًا مليئًا باالنجازات .
تشكل أولى أيام الطفل الدراسية  أحد أهم العالمات الفارقة  في حياة الطفل . و تعتبر مرحلة الروضة 
من أهم المراحل في حياة الطفل؛  إذ تعتبر إطاللته األولى على عالم  التعلم ، واالستكشاف، واالبداع  

وتحقيق الذات. 
و نحن في روضة جرين وود إنترناشيونال نأخذ على عاتقنا مسؤولية  توفير بيئة تعليمية آمنة لطفلك؛ 
إذ نعمل جميعا كهيئة إدارية ومعلمات ومساعدات على  تهيئة بيئة تعليمية جاذبة ؛لتحفيز عملية التعليم 
والتعلم وتحويلها الى مغامرة مثيرة  تساهم في تنمية مهارات طفلك وتعزز لديه روح االستقاللية، 
التعليمية  األنشطة  من  واسعة  مجموعة  خالل  من  وذلك  للتعلم   والشغف  الحافز  خلق  على  وتعمل 

التفاعلية  .
ويشكل التعاون بين األهل والمدرسة حجر األساس لعملية التعلم و دعم وتنمية مهارات الطفل. لذا 
تتيح لكم روضة جرين وود المجال لممارسة دوركم كشريك داعم في عملية التعلم من خالل المشاركة 
في االنشطة والفعاليات التي تقدمها الروضة على مدار العام ؛لتكونوا شاهدا على مدى التطور في 
شخصية الطفل  حين تبدأ مهاراتهم وقدراتهم  في التبلور  سواء في مجالي القراءة والكتابة أو أثناء 

تقديم العروض  مع أقرانهم.
إن مثل هذه اللحظات من الحصاد لن تكون فقط مدعاة للفخر، بل ستكون حافز لنا ولكم  كي نمضي 

قدما في مسيرة رعاية وتنمية مهارات الطفولة.
مًعا... سنجعل أولى سنوات  طفلك  الدراسية أفضل من أي وقت مضى !

 كفاح سمارة 
 رئيسة قسم الروضة

kefah.sa@greenwood.sch.ae

 ترحيب من رئيسة
قسم الروضة  



A DAY IN THE KINDERGARTEN
The school day starts at 7:50am sharp.  Students are allowed into the classrooms at 7:30am. 
KG finishes at 12:30pm.  After school clubs finish at 1:10pm.  Late Room Club finishes at 2:10pm.

KG Daily Schedule Overview 

Session Explanation
Welcome From 7:30 – 7:45 Free choices( Reading, drawing , Playing ..etc) 

Individual Reading sessions + peer support from middle and high school.
Attendance 
Register

Students arriving after 8:00 will be marked LATE/Absent.
Late students are escorted from the reception to class.

Quran Whole class recitation of the Quran – Muslim students.
Brain Gym Start the day the healthy energetic way.
Circle Time Calendar, a review of the letters, numbers, words, songs and concepts of the 

week.  “Special Barnaby” book bring and tell. 
DEAR Drop Everything And Read  

(Reading Session)
Arabic Arabic lesson
Islamic Islamic lesson
Busy Bees Writing session with independent and teacher lead activities which are linked 

to the writing concepts of the week.
K-Lab Kindergarten science lab experiments.
Carousel Small group session with independent and teacher lead activities that are 

linked to the concepts of the week (non writing centers).
Star Session One of 5 special activities:

ICT (LA bench marked)
Drama (Theatre bench marked)
PE (PE clothing required & PE bench marked)
Music (Music bench marked)
Library (LA bench marked)

Break Snack - outside play
Art Attack Individual craft session related to a concept of the week
Happy Planet Session linked to the Science, Healthy Social Skills or Safety and Eco 

concept of the week - centers.
Sand and Water Dedicated outdoor session including sand and water play. (PE clothing 

required)

اليوم الدراسي 
دخول الغرف الصفية  : بدءا من الساعة 07:30 

بداية  اليوم الدراسي : الساعة 07:50 
نهاية  اليوم الدراسي : 12:30 ظهرا . 

نوادي األنشطة : )12:45 - 01:10( 
 : Late Room نادي 

الشرحالنشاط
Welcome)..من الساعة 7:30 وحتى 7:45 أنشطة حرة ) قراءة ، العاب ، رسم

Attendance Register يتم / غياب.  الساعة 8:00  يسجلون كتأخير  بعد  الواصلين  الطالب 
مرافقة الطالب المتأخرين من قاعة اإلستقبال الى الصف.

Quranجلسة تالوة لجميع طالب الصف المسلمين 
Wiggle and Wakeبداية نشيطة للنهار بالعاب حركية

Circle Time مراجعة عامة للحروف واألرقام والكلمات ومفاهيم األسبوع. استعراض
أنشطة أطفال الصف  وتقديم كتاب بارنابي

DEARDrop Everything And Read 

أنشطة لتعزيز وتنمية القراءة لدى األطفال 
Arabicدروس اللغة العربية
Islamicدروس التربية اإلسالمية

Busy Beesجلسة  لتحسين مهارات الخط  والكتابة
K-Labتجارب علمية مع الطالب

Carousel أنشطة والعاب تعليمية  )دّوارة( ضمن مجموعات صغيرة مستقلة أو
بمساعدة المعلمة.

Star Session-:)أنشطة مميزة )بحسب المقاييس المعيارية للمنهج 
- كومبيوتر

- تمثيل
- تربية بدنية )بحاجة للمالبس الرياضية(

- موسيقى
- مكتبة

Breakوجبة طعام  و/أو لعب في ساحة األلعاب
Art Attackفنون وأشغال يدوية وفًقا لموضوع  الدرس  األسبوعي

 )02:10 - 01:10(  



Kinder Town Role play for social skills, emergent writing and knowledge and 
understanding of the world 

PE PE curriculum session (PE clothing required) 
Go go End the day the healthy energetic way.
End of school day KG1 and KG2 Bus students (12:30 p.m.) Own-Transport 12:40 p.m.
KG After school 
Clubs

Schedule for after school clubs will be sent later (12:45 - 01:10)

Late room Late room for students of working parents. Refer to admin for registration 
(01:10 - 02:10)

End of school day KG Late Room, G1 – G12 leave (02:10)

Please look at the website www.greenwood.sch.ae (Curricula > Kindergarten) for the weekly 
newsletter covering topics, information, trips, special days and homework.

If you are unable to access the website, tell the administration and 
a paper copy will be forwarded to you.

Every child will be issued with a homework folder. 
Please check this folder daily.   

How do  KG teachers assess your child’s learning?
Teachers assess your child’s learning in many ways:

Teachers talk to your child.

Teachers watch your child at play.

Teachers listen to your child.

Teachers write notes about your child.

Teachers look for changes in your child.

The teacher assesses your child’s learning every day. 
In this way, the teacher knows your child’s needs.

Happy Planet.أنشطة ترتبط بالعلوم واإلجتماعيات والصحة والوقاية والبيئة
Sand and Water للمالبس )بحاجة  والرمل  الماء  باستخدام   الخارجي  للعب  فقرات 

الرياضية(
KinderTown في ؛تساهم  اإلجتماعية  المهارات  لتنمية  األلعاب  غرفة  في  أنشطة   

توسيع مدارك الطفل لفهم العالم المحيط .
PE)أنشطة  وألعاب بدنية )تحتاج مالبس الرياضة

Go goنهاية نشيطة للنهار بالحركة والحيوية
End of school day)12:40( المواصالت الخاصة - )طالب الباصات  )12:30

KG After school 
Clubs

 سيتم تزويدكم الحقا بكافة التفاصيل المتعلقة بنوادي األنشطة
)01:10 - 12:45(

Late room)غرفة أنشطة للطالب  ما بعد الدوام )لألهالي العاملين 
)02:10 - 12:45(

End of school day)02:10( انصراف جميع طالب المدرسة بما فيهم طالب غرفة التأخير

 الرجاء زيارة موقع المدرسة اإللكتروني 
)www.greenwood.sch.ae (Curricula → Kindergarten 

 لمتابعة النشرة األسبوعية لصفوف الروضات لمعرفة ما يلزم إرساله من 
حاجيات / لباس بحسب النشاط أو المناسبة.

سيتم تزويد كل طالب بملف الواجبات. يرجى متابعة هذا الملف يوميا لإلطالع على 
العمل الذي أرسل من المدرسة إلى المنزل.

كيف  يتم تقييم التعلم لدى األطفال  في روضة  جرين وود ؟
تقوم المعلمة بتقييم تعلم  طفلك بطرق عديدة ،ومنها :

التحدث إلى طفلك.
متابعة  طفلك أثناء اللعب.

االستماع إلى طفلك أثناء تفاعله اللفظي مع األقران .
تدوين  المالحظات حول طفلك أثناء األنشطة المختلفة .

رصد ومتابعة مظاهر التغير والتطور لدى الطفل  .

 تتم عملية التقييم بشكل يومي وعلى مدار العام  وبهذه الطريقة،
تتمكن المعلمة من معرفة احتياجات وقدرات الطفل .



What do Children Learn in GIS Kindergarten
Our Kindergarten assesses students according to the common core standards and benchmarks.  
Each child has a profile linked to the benchmarks, which you are welcome to see on Meet and Greet 
Thursdays. Every student starts on an “A” when the information is introduced.  The child then masters 
it with the teachers assistance, which is indicated by a “B”. Finally, the child masters the task on their 
own, and independence is achieved.  This is indicated by a “C”.

Our Curriculum covers 9 subjects : Language Arts, Math, Science, Social Studies, Health,  PE, Art, 
Music and Drama. In addition, kindergarten follows the GIS mission and vision when planning all 
events, activities and sessions.  
“An eco-friendly, student-centric institution of excellence dedicated to creating future citizens 
equipped with knowledge, moral values, cultural understanding and tolerance who will lead at 
the national and international arenas.” 
Accordingly, we aim to use recycling as much as possible. We encourage understanding and 
kindness, as well as integrity. Our classes are divided into groups where learners of all ability 
levels are supported.  Our Busy Bees have homogeneous groupings and our other sessions have 
heterogeneous groupings.

Each day class helpers are appointed for numerous tasks including “turning off the light” duty, KITAC 
duty and teacher helpers.  To support leadership skills training in Kindergarten, students are allowed 
to take leadership roles in class.  

Reading 
Kindergarten follows the “Oxford Reading Tree” and Ginn reading schemes. Please read with your 
KG2 child daily and return the school reader the following day.  Our Peer 2 Peer reading scheme 
utilizes specially chosen high school readers (HS English department supplied) that support students 
with their reading from 7:30am until 7:45am.  The list of Florida High Frequency words are given in 
your child’s homework file. To support your child, have him/her look at the word, say the word, cover 
up the word and say it again.   Please ensure homework is done on time and weekly works reviewed.   

Barnaby Program 
Each class has a mascot and an accompanying book of photos and experiences – a travel log.  The 
class mascot travels home with children during the week and on weekends.  If the child is going on a 
special trip, please inform the teacher you need the mascot for that time period.  Take photos of the 
mascot doing things with your child (eating, sleeping, going out ...etc) and glue the photos in the book 
with a short explanation underneath.  Return the book and the mascot to class at the end of the week 
or weekend and your child will be able to present their adventure during Circle Time.

Phonics program
Kindergarten follows the Jolly Phonics program for teaching the pronunciation of letters.  The Jolly 
Phonics song and actions can be found on YOU TUBE.  

يوم في روضة جرين وود إنترناشيونال
يتبع تقييم طالب الروضات وفقا للمعايير األمريكية األساسية المشتركة.

على  قدرته  على   للداللة   B مستوى  الى  الطالب  ينتقل  ثم  من   A مستوى  عند  طالب  كل  يبدأ 
اتمام العمل بمساعدة خارجية )المعلمة( وينتهي الطالب بالمستوى C عند اتقانه للمهارة/المعلومة 
باستقاللية ومن دون مساعدة.  يغطي المنهاج المواد التالية: اللغة اإلنكليزية، الرياضيات، العلوم، 

اإلجتماعيات، الصحة، الرياضة، الفنون، الموسيقى والتمثيل.
إضافة الى ذلك، تلتزم الروضات في مدرسة جرين وود إنترناشيونال باتباع  رسالة ورؤية المدرسة 

عند تخطيط وتنفيذ أي من نشاطاتها:
إنشاء مؤسسة تعليمية صديقة للبيئة يتركز إهتمامها على تهيئة جو مالئم لخلق جيل مبدع ومتميز 
ومنطلق نحو المستقبل، مزود بالمعارف والقيم األخالقية، حامال رسالة التسامح والتبادل الثقافي 

ليقود على الساحتين الوطنية والدولية.
وفقا لما سبق، تعتمد المدرسة مبدأ التدوير في جميع عملياتها. كما تعمل المدرسة على تنمية التفهم 
والرحمة  والصدق لدى جميع الطالب. ويقسم الطالب الى مجموعات متجانسة ومتنوعة بحسب ما 
تقتضي الحاجة والنشاط. يتم تعيين الطالب يوميا للمساعدة بمجاالت مختلفة داخل الصف وخارجه 

لتنمية روح المسؤولية والقيادة والعمل لديهم )مسؤول إطفاء اإلضاءة، مساعد المعلمة، إلخ...(

 Reading  برنامج القراءة
 يعتمد قسم للروضات منهاج “شجرة أوكسفورد للقراءة” و”جين” للروضة الثانية. الرجاء مشاركة 
ولدكم بصف الروضة الثانية القراءة يوميا والتأكد من اعادة الملف إلى المدرسة في اليوم التالي. 
يعتمد برنامج القراءة المساندة على اإلستعانة بطالب متميزين من المدرسة الثانوية يرشحهم قسم 
اللغة اإلنكليزية لمساعدة طالب الروضات على اتمام القراءة المحددة يوميا من الساعة 7:30 وحتى  

.7:45

الرجاء التأكد من اتمام الواجبات بوقتها المحدد ومراجعة العمل المنجز خالل األسبوع. كما نرجو 
من جميع األهل متابعة النشرة األسبوعية لصفوف الروضات لمعرفة آخر التطورات والنشاطات 
والفعاليات. الرجاء إخبار إدارة المدرسة بحال تعذر استخدام الموقع وذلك لتزويدكم بنسخة ورقية.

 Barnaby  book برنامج  بارنابي
والخبرات/الذكريات  للصور  وكتيبا  له  ترمز  شخصية  الروضات  صفوف  من  صف  كل  يمتلك 
)مفكرة(. يأخذ الطالب معهم هذه الشخصية الى المنزل بالتتالي خالل أيام الدراسة وعطل نهاية 
التخييم(، يرجى إخبار مدرسة  الذهاب في رحالت خاصة ومميزة )مثل السفر أو  األسبوع. عند 
الصف وطلب تلك الشخصية لوقت السفر. تؤخذ صور الشخصية وهي ترافق ولدكم خالل نشاطاته 
اليومية )األكل والشرب والنوم واللعب إلخ( وتلصق هذه الصور داخل الكتيب مع إدراج مالحظة 
للطالب  ليتسنى  المدرسة  الى  والكتيب  الشخصية  تعاد   . الصورة  تقدم شرحا عن موضوع  تحتها 

التحدث عن أنشطته أمام أصدقائه خالل اإلجتماع الدائري.

  Jolly Phonics  برنامج الصوتيات
الحروف.  وتهجئة  نطق  لتعلم   ”Jolly Phonics للصوتيات –  “جولي  برنامج  الروضات  تتبع 

يمكن اإلطالع على أغنية وحركات Jolly Phonics عبر اليوتيوب.



Phonics basically involves teaching children the relationship between letters and sounds and how to 
use this relationship to speak and write words. As children are taught phonics they begin to realize 
that sentences are made of words and these words begin and end with sounds. They then start 
blending sounds to make words and thus the journey of reading begins! 

Carousel 
Young children benefit from having a classroom with clearly defined, well-equipped learning centers 
that are arranged to promote independence, foster decision making, and encourage involvement. 
Children rotate through various hands-on centers which reinforce the concepts being taught in 
class and address all learning styles and developmental needs. Oral language development, social 
interaction, and artistic expression are nurtured through developmentally appropriate centers. Early 
childhood teachers create centers where children can work both independently and collaboratively 
while building on whole and small group instruction in a workshop setting.

Technology
Technology is used to complement and enhance our KG  curriculum. Your child will be exposed to a 
range of digital media such as i pads, smart boards , cameras, and computers to support what they 
are learning in the classroom. They will participate in a variety of activities that foster early literacy and 
math concepts, while developing their creative thinking and problem-solving skills. Our primary goal is 
for our early learners to develop a positive attitude towards the use of technology.

Kindergarten Information List 
Teacher supervision begins  at 7:30 . Students are not allowed to arrive earlier than 7:30 am due to 
the lack of supervision at this time .If you arrive before 7:30, please wait with your child until 7:30 
when staff supervision is provided. (Do not leave your child unattended).

Attendance:
Regularity of attendance and punctuality are important for the academic progress of the child and 
for his or her character training. In case of  being absent, the school office should be notified by the 
parent . A written excuse/ valid reason from the parent of an absent student must be presented to the 
administration when the student returns to school.

Lateness:
Children arriving after 8:00  am will receive a late pass from the administration.

Students arriving after 8:30 am need to hand in / provide a reason and their time is recorded as the 
first warning. 

Authorization to pick up a child
No student may leave school during the school day unless accompanied by a parent or guardian who 
must report to the school office with the proper ID. 

 Carousel  األنشطة الدوارة
يتم توزيع األطفال ضمن مجموعات تتوزع على مراكز التعلم النشط  المجهزة باأللعاب التعليمية  
التي تهدف  لتعزيز االستقالل، وتعزيز عملية صنع القرار، وتشجيع  االطفال على المشاركة من 
خالل التدريب العملي على  المفاهيم التي يجري تدريسها في الصف حيث يمكن لألطفال العمل 

بشكل مستقل أو بشكل تعاوني  ضمن فرق صغيرة تحت اشراف المعلمة .

 ICT التكنولوجيا
في روضة جرين وود نقدم للطفل مجموعة متنوعة من األجهزة الرقمية  مثل الب توب، اللوح 
الذكي ، والكاميرات، وأجهزة الكمبيوتر لدعم ما يتعلمونه في الصف مع تطوير تفكيرهم اإلبداعي 
ومهارات حل المشاكل. هدفنا األساسي هو تقديم التكنولوجيا  في وقت مبكر لبلورة موقف إيجابي 

نحو استخدام التكنولوجيا.

انظمة وتوجيهات
حرصا على سالمة أطفالكم ؛ال يسمح للطالب بالدخول الى القسم قبل الساعة 7:30  صباحا  وذلك 
لعدم وجود مشرفين  . في حال  وصولك قبل 7:30، الرجاء االنتظار مع طفلك لحين حضور أحد  

طاقم االشراف . )ال تترك طفلك  وحيدا دون اشراف(

الحضور والغياب
يعتبر االنضباط في الحضور من أهم االمور التي تساعد في صقل شخصية الطفل وتعويده على 

االلتزام بالمواعيد كما أنها ضمان لنجاح العملية التربوية والتعليمية.

في حالة تغيب الطفل عن المدرسة ينبغي ابالغ االدارة خطيا او هاتفيا . ويطلب من ولي األمر 
ارسال رسالة لتوضيح سبب الغياب حال عودة الطفل الى المدرسة.

التأخير
عند التأخر في الحضور بعد الساعة 8:00 صباحا ،على ولي االمر مراجعة االدارة  للحصول على 
“اذن دخول للطفل” . ال يسمح للطفل بدخول القسم اذا حضر بعد الساعة 8:30 اال اذا ابرز ولي 

االمر ما يثبت ان التأخر كان لسبب منطقي .

ال يسمح ألي طفل بمغادرة المدرسة اال بصحبة ولي األمر ، وال يسمح ألي شخص آخر باستالم 
الطفل خالل اليوم الدراسي  اال بتفويض  مكتوب وموقع من ولي األمر مع ابراز الهوية الشخصية  

للشخص المفوض من قبل ولي األمر .

مالبس اضافية 
قميص/   ( تتضمن  بحيث  الطارئة   الحاالت  في  ارسال غيارات اضافية الستخدامها  منكم  يرجى 
تيشيرت ، بنطال ، مالبس داخلية  وجرابات ( . الرجاء وضع المالبس في حقيبة مع كتابة اسم 
نظيفة  بأخرى  البيت الستبدالها  إلى  ارسالها  يتم  المتسخة  المالبس  بشكل واضح.   الطفل  وصف 



If you plan to pick up your child that normally rides the bus you must send a written note or contact 
the Kindergarten office or the transportation department.
The parent or guardian must sign the student out before the student leaves the building.

In the case of a student’s illness while in school, the school will call the telephone numbers listed with 
the administration after the approval of the school nurse and doctor. If the nature of the emergency 
requires immediate medical attention , Emergency Medical Services will be informed.
Late Room :
KG section provides a “Late Room“  service for our students of working parents from 1:10 – 2:10 pm.

The late room service can be availed against a fee of AED 1000 per term.

Parents interested in using the service are requested to contact our accounts department to complete 
the procedure.

Students are dismissed at 12:45pm. If you are picking up your child, it is important to be on time. If for  
some reason you are late ( after 1:10 ) your child will be sent to the “Late room”.

Please note that if for any reason, a child who is not registered in the “late room” is picked up from the 
late room at 1:30 pm or after for more than two times a month, s/he will be automatically registered 
in this service till the end of the term & the fee of AED 1000 will be added to his/her accounts by the 
school accountant.

Dress Code
1. Please label all of your child’s school items, including clothing and shoes.
2. Please ensure your child comes dressed in proper school uniform:

a. GIS KG uniform: black Velcro / lace up / buckle school shoes 
(not black trainers) and white socks.

b. GIS PE kit: white socks and trainers/sneakers. 
3. Please ensure that your boy’s hair is cut short and your girl’s hair is tied up.  Please check that 

nails are cut short.

School Bag:
Kids in KG do not need a school bag. Please send a lunch box and a water bottle only. 

Spare Clothes
Please provide a change of clothes for your child to use in case of an accident. This should include 
shirt, pants, underwear and socks. Please update your child’s change of clothes to account for size 
changes. The clothes should be kept in a plastic bag  labelled with your child’s name.  Wet or dirty 
clothes will be sent home at the end of the day. Please remember to replace anything brought home.

    

  

اذا كان طفلك يستقل  الحافلة المدرسية   وأردت أن تحضر الستالمه من المدرسة  فيجب اخطار 
مشرفة القسم  أو مشرفة الحركة )كتابيا أو هاتفيا ( في وقت ال يتجاوز الساعة :12:10 ظهرا ،  

وعلى ولي األمر التوقيع  في السجل الخاص قبل أن يسمح له باستالم الطفل .

المدرجة  الهواتف  بأرقام  االتصال  يتم  إلخ...(،  االصابة،  )المرض،  الطارئة  الطبية  الحاالت  في 
في سجل الطالب بعد موافقة ممرض و/ أو طبيب المدرسة. في الحاالت الطارئة التي ال تحتمل 

اإلنتظار، سوف يتم االتصال بوحدة الخدمات الطبية الطارئة للحضور ونقل المصاب.

غرفة التأخير
يقدم  قسم الروضة في مدرسة جرين وود خدمة الرعاية الطفال الروضة )غرفة التأخير ( و ذلك 
الساعة : )2:10-1:10 ( مقابل رسوم فصلية و قدرها  للرياض من  الرسمي  الدوام  انتهاء  بعد 

1000 درهم للفصل الواحد. 

؛ يرجى مراجعة قسم   ”Late Room“  الرعاية بأن يشترك طفلكم في غرفة  في حال رغبتم 
المحاسبة الستكمال اجراءات التسجيل .

اذا كان الطفل غير مسجل في الباص ، وتأخر ولي األمر في الحضور  الصطحابه الى المنزل 
بعد الساعة 1:10، سيتم ارساله الى غرفة العناية  لحين حضور ولي األمر أو الشخص المكلف 

باصطحابه الى المنزل.

 يرجى العلم بأنه في حال تأخر ولي األمر بالحضور الصطحاب طفله من المدرسة بعد الساعة 
1:30 لمرتين أو اكثر في الشهرالواحد، سيتم تسجيل الطفل تلقائيا في هذه الخدمة لما تبقى من 

الفصل وسيضاف مبلغ 1000 درهم كرسوم اضافية على الرسوم الدراسية للطالب لقاء الخدمة.

الزي المدرسي والمظهر العام
1. يرجى التأكد من ان يأتي طفلك مرتديًا الزي المدرسي المحدد :

      أ. لباس الروضة: فيلكرو سوداء، أحذية رسمية سوداء بدون رباط وجوارب بيضاء

      ب. لباس الرياضة: جوارب بيضاء و حذاء رياضي.

2. يرجى التأكد من قّص شعر البنين ) قصير ( وربط شعر البنات.

3. قص األظافر .



Library and Books
Students have access to the library as per their respective grades. Students are requested to borrow, 
read and return books to the library. Failing to return a borrowed book or returning a damaged book 
will result in charging the account of the student for the lost book(s). At the end of the year, all books 
should have been returned to the Library or paid for if lost or damaged in order for the student to 
receive the report card.

Communication
It is important to keep the lines of communication open throughout the year. We encourage you to 
contact us if you have questions or concerns. 

Please understand that teachers are not able to have extended conversations with parents right 
before school starts or as the children are coming in to start the day. If you would like to meet the 
teacher in order to discuss the progress or any problem your child might be facing, please contact the 
kindergarten supervisor to fix an appointment.

Parent’s “meet and greet” sessions are on Thursdays from 12:45 - 01:10.

Parent / Teacher Conferences:
Conferences are scheduled three times during the school year. The purpose of the conference is to 
discuss the child’s progress. Parents will be notified of the conferences date. 
Report cards and results are given to parents 3 times a year (January , March, and June).
You will be kept informed of classroom happenings through a monthly electronic update. 

HEALTH
GIS takes a special interest in your child’s health and will make every effort to support you in keeping 
your child healthy. As parents, you know better than the teacher how your child appears and acts 
when he /she is ill. Kindergarten is not a soothing environment for a child who is not well. If your child 
will be absent please inform the school and provide the school with a copy of the doctor’s sickness 
certificate on the first day back to school .    
Keep your child at home if he/she has a fever or is experiencing discomfort that would interfere with 
his/her ability to perform in school. (i.e., Uncontrollable coughing, severe lack of energy).
A child with diarrhea and/or vomiting should stay at home and return to school only after being 
symptom-free for 24 hours.

Should your child feel ill in school, parents will be contacted by the nurse.
If you need to take your child out of school during term time, please inform the admin 

(Ms. Muna) and teacher in writing prior to leaving.

مالبس اضافية 

قميص/   ( تتضمن  بحيث  الطارئة   الحاالت  في  ارسال غيارات اضافية الستخدامها  منكم  يرجى 
تيشيرت ، بنطال ، مالبس داخلية  وجرابات ( . الرجاء وضع المالبس في حقيبة مع كتابة اسم 
الطفل بشكل واضح.  المالبس المتسخة يتم ارسالها إلى البيت الستبدالها بأخرى نظيفة واعادتها إلى 

معلمة الصف في اليوم التالي.

الحقيبة المدرسية
ال يحتاج طفل الروضة لحقيبة مدرسية. يرجى ارسال صندوق الطعام و علبة ماء فقط.

المكتبة
لكل طالب  في المدرسة حق الدخول الى المكتبة. على الطالب إستعارة، قراءة وإرجاع الكتب  الى 
المكتبة. عدم إرجاع الكتب أو إتالفها سيؤدي الى تسجيل قيمتها على حساب الطالب. على الطالب 

تعويض الكتاب، إرجاعه أو دفع ثمنه ليتمكن الطالب من أخذ تقرير الدرجات النهائي )الشهادة(.

التواصل مع المدرسة 
من الضروري فتح قنوات للتواصل بين المدرسة والوالدين على مدار العام ؛لذا فإننا نرجو منكم 
التواصل معنا حول إية مالحظات تتعلق بأطفالكم أو لطلب لقاء خاص مع الهيئة اإلدارية أو معلمة 

الصف 

قد يتعذر على المعلمة اجراء محادثات مطولة معكم في بداية اليوم الدراسي وذلك حتى يتسنى لها 
االهتمام بأطفالكم ولكننا بالتأكيد نرحب بأي استفسارات أو مالحظات من خالل الهاتف او البريد 

اإللكتروني . 

التطورات  آخر  لمعرفة  المدرسة  موقع  على  األسبوعية  النشرة  متابعة  األهل  جميع  من  نرجو 
والنشاطات والفعاليات في قسم الروضة . الرجاء إخبار إدارة المدرسة بحال تعذر استخدام الموقع 

وذلك لتزويدكم بنسخة ورقية.

التقارير الفصلية واللقاءات
تعقد اللقاءات المفتوحة مع ولي االمر ثالث مرات في العام الدراسي ) يناير ، مارس ويونيو( وذلك 
لتوزيع التقارير الفصلية ومتابعة تحصيل وتطور قدرات الطفل . يتم اعالم ولي االمر بالمواعيد 

من خالل الرسائل.

يمكن لولي االمر الحضور كل يوم خميس بعد الساعة 12:45 لاللتقاء بمعلمة الصف والتباحث 
معها في أي موضوع يتعلق بالطفل وحياته المدرسية.



Healthy Eating Policy
Kindergarten follows a healthy eating policy.  There are 2 snack breaks during the Kindergarten day 

FIRST BREAK SECOND BREAK
KG 1 09:20 - 09:50 11:00 - 11:20
KG 2 09:50 - 10:20 11:10 - 11:30

Please only send HEALTHY FOOD to school.
Examples are listed below: 

Unhealthy Food Healthy Food
Crisps (eg: Chips)

Chocolate

Soda 

Cake/muffin

Pudding

Sweet sugar cookies

Sweets

Fast Food

Bread (eg: sandwiches, rolls)

Fruits

Vegetables

Crackers

Juices (No Sugar)

MIlk

Cereal

Yoghurt / Rice / Pasta / Egg

If you are sending perishable items, please ensure you send a small ice pack  inside to keep the food 
cool, fresh and thereby protecting your child from food poisoning. 
Please ensure your child eats a healthy breakfast before coming to school. We want to help your 
children achieve their personal best by ensuring they eat healthily during school time for optimum 
learning.

Water
Please send a BOTTLE OF WATER every day.  Water is vital for brain function.  As an eco Green Flag 
School, we prefer reusable bottles.  Students can refill from water coolers.

الصحة

نحن نريد أن نساعد أطفالكم على ابراز أفضل ما لديهم من خالل ضمان تناولهم طعاما صحيا خالل 
وجودهم في المدرسة  من أجل تعلم مثالي.

يوجد استراحتين لتناول الوجبات في صفوف رياض االطفال(

للروضة األولى  االستراحة األولى )09:20 - 09:50( االستراحة الثانية )11:00 - 11:20( 
للروضة الثانية  االستراحة األولى )09:50 - 10:20( االستراحة الثانية )11:10 - 11:30( 

نرجو ارسال طعام صحّي مع الطالب كي ال تضطر المدرسة الى إعادته الى البيت.

الطعام الصحي:      الطعام غيرالصحي: 
مقرمشات ، شوكوالته ، مشروبات غازّية ، كعك 

محلى ، حلوى ، مأكوالت سريعة
خبز )شطائر( فواكه ، خضروات ، بسكويت مالح ، 
عصائر بدون سكر ، حليب ، رقائق الذرة ، بيض ، 

لبن ، جبنة ، ارز

في حالة إرسالكم لطعام حساس أو سريع التلف، يرجى التأكد من إرسال حافظة جليد صغيرة إلبقاء 
الطعام باردًا وطازجًا ، وبالتالي حماية طفلكم من تسمم غذائي محتمل.

يرجى التأكد من تناول طفلك وجبة إفطار صحية غنية قبل القدوم إلى المدرسة.

عبوات المياه
 نرجو ارسال زجاجة ماء مع الطالب كّل يوم كونها امرًا اساسيا لتنشيط المخ ال سّيما في الطقس الحار.

كمدرسة بيئية، نشجع استخدام الزجاجات القابلة إلعادة اإلستعمال وتعبئتها من برادات المدرسة.

نحن نعمل جاهدين على المحافظة على صحة طفلك 

خالل تواجده في المدرسة.



Behaviour Policy
The KG department strongly believes that students can follow positive behaviour patterns if their home 
and school work together. They know what is expected of them and that they have consequences.  

Kindergarten follows a “no shouting, no degrading – everyone is special” policy and all teachers 
subscribe to it.  

Students have class rules that are reinforced at the start of the day.  All students will be informed of 
the positive behaviour expected in Greenwood International School.  

If a student behaves negatively, teachers give the child a verbal reminder of the positive behaviour 
required in class.  If the behaviour persists, a second warning reminder and a consequence will be 
given.  If the behaviour occurs again, the student will sit on a “thinking chair” for a few minutes.  The 
teacher will talk to the child to explain why they are sitting on the chair and together they will come up 
with suggestions for positive behaviour.    

Positive behaviour:
Being helpful, sharing, waiting your turn, hand up to speak, having manners, tidying up, following 
instructions, kindness, being respectful. 

Negative behaviour:
Ignoring instructions, hitting, kicking, biting, throwing, unkind, fighting, pulling, hurting pushing, 
scratching, snatching, being derogatory.

Students who have a good positive behaviour day will get a sticker or smiley face in/on their homework 
file as well as verbal praise. Student’s behaviour will be communicated to parents and recorded in the 
Kindergarten parent’s log book.  

Please leave games and toys at home unless it is required for a special day (listed in the calendar).

Birthdays and Parties
If you and your child choose to celebrate the birthday at school. Please inform your child’s teacher 
a few days in advance .Please note that birthday parties  will be only during the second break 
for KG 1 (11:00 - 11:20) and for KG 2 (11:10 - 11:30), so that the students eat their meal sent 
from home. Please co-ordinate this in advance with the teacher to ensure we make the proper 
arrangements. Please inform Ms. Mona to get a pass card to the section.

During school events and parties, parents are allowed to bring a few bites. It would be great to see 
you all participating.

Volunteers
If you have expertise in a specific field, an unusual hobby, a special talent , a different culture that 
you would like to share, or have suggestions for volunteering, don’t hesitate to contact us. We look 
forward to working with all of you this school year.

May the 2015/2016 academic year be a 
huge success for everyone.

قواعد السلوك 
يرجى تنبيه طفلك على ضرورة االلتزام بقواعد السلوك االيجابي وتذكيره به قبل بدء اليوم الدراسي:
اليد عند الكالم ،  المعاملة ، مشارك ، ينتظر دوره ، رفع  1. السلوك اإليجابي: مساعد ، حسن 

مؤّدب، أنيق ، اتباع التعليمات.

2. السلوك السلبي: تجاهل التعليمات ، ضرب , ركل ، عّض ، دفع ، سحب ، رمي فوضوي ، 
التشاجر مع االخرين ، قاس و غير لطيف.

مع  البيت  تعاون  أكبر من خالل  إيجابية  نحو  الطالب  تشكيل تصرفات  على  قادرون  بأننا  نؤمن 
في  نعتمد  المسموحة.  المسموحة وغير  الطالب  لتصرفات  والعواقب  المحفزات  وتحديد  المدرسة 
قسم الروضة سياسة “عدم الصراخ” “واحترام شخصية الطفل” حيث يعامل كل طفل على أنه مميز 

بحد ذاته.

هناك الئحة قوانين لكل صف تقوم المعلمة بشرحها للتالميذ  وتدريبهم عليها. كما يتم تحديد نظام 
للمكافآت والعواقب لكل تصرف ممكن داخل المدرسة. في حال مخالفة لوائح السلوك الجيد، توجه 
مالحظة شفهية للطالب لتذكيره بالسلوك المطلوب اتباعه. بحالة التكرار، يوجه للطالب انذار شفهي 
من  يطلب  التكرار،  حالة  في  بداية.  عليها  المتفق  المهام  بإحدى  القيام  منه  ويطلب  للتذكير  آخر 
الطالب الجلوس على “كرسي التفكير” لدقائق معدودة  ليفكر فيما قام به. تقوم المعلمة بالتحدث معه 
حول السلوك المخالف للوصول الى حل يضمن التزام الطفل بقواعد السلوك القويم . سوف يعطى 
الطالب الملتزمون بالتصرف اإليجابي ملصقا على ملف الواجبات باإلضافة الى التعزيز اللفظي 

أمام رفاقهم.  

سوف يتم التواصل بشكل دائم مع األهل فيما يتعلق بتصرف أوالدهم ويدون هذا في سجل السلوك .

أعياد الميالد واالحتفاالت
إن رغبتم باالحتفال بعيد ميالد طفلكم في المدرسة ، يرجى ابالغ المعلمة قبل ذلك بأيام. االحتفال 
الثانية الساعة الثانية للروضة االولى الساعة )11:00 - 11:20( و للروضة   يكون في الفسحة 
)10 : 11 - 30 : 11( فقط. يرجى ابالغ مس منى للحصول على بطاقة دخول الى قسم الروضه.

العصائر واألطعمة  بارسال  المساهمة  المختلفة، يسمح ألولياء األمور  المدرسية  المناسبات  خالل 
الخفيفة. مشاركاتكم تسرنا ! 

االنشطة التطوعية 
إذا كانت لديكم خبرات في مجال ما ، أو هواية او موهبة  متميزة ، أو لديكم ثقافة ترغبون اطالع 
االخرين عليها   أو كنتم ترغبون في التطوع في قسم الروضة  أو  كانت لديكم اقتراحات لتعزيز 
مفهوم التطوع ،نرجو منكم عدم التردد في التواصل مع رئيسة قسم الروضة  فنحن نتطلع للعمل 

معا لما فيه مصلحة أطفالنا .
نتمنى للجميع عامًا مليئًا باالنجازات



1. Playdough (Giotto) 

2. Small Double sided board 
(for Markers & Chalk)

3. Boxes of tissues 

4. Disinfectant hand gel

5. 2 sets of  a change of clothes in a 
labelled bag

6. 1 pack - Traingular pencils

7. 1 pack of coloured felt tip pens

8. 1 large pack of coloured pencils

Kindergarten Requirements List 
Please send the following labelled items with your child:

9. Coloured paper (A4)

10. White computer printer paper (A4) 

11. 3 (OHO glue sticks)

12.  1 bottle white PVA glue

13. 1 Blunt-tip + Zig Zag  
Kids Scissors

14. 5 bottles of liquid paint 
(Brown / White / Black / 
Silver / Gold)

15. 1 Large pack of wet wipes 

16. White Board Markers (4 colors) 

17. Paint Brush 
(Big with flat tip)

18. Crayons (KG 1 Only)

19. Hygiene Set: (KG 1 Only)
 Tooth paste
 Tooth Brush with Cover
 Comb
 Perfume for Kids

الرجاء توفير نوعيات ذات جودة عالية و غير مؤذية لالطفال.
Please provide your child with good quality non-toxic products

8. 1 علبة اقالم تلوين خشبية

1.  معجون

2. لوح صغير )لألقالم 
والطباشير(

3 علب مناديل ورقية

4. معّقم لليدين

5. مالبس اضافية 

6. 1 أقالم رصاص عريضة مثلثة الشكل

7. 1 علبة اقالم تلوين سائل

)  A4 ( 9. أوراق ملونة

قائمة املستلزمات
يرحى إرسال  األدوات التالية :

)A4(  10. أوراق بيضاء

11. ثالث أصابع صمغ 

12. زجاجة غراء أبيض

13. 2 مقّص مخصص لألطفال
)مقص عادي + مقص تزيني( 

15. 1 علبة مناديل ورقية مبللة

16. 4 أقالم لوح

19. مجموعة األدوات الصحية: )للروضة األولى فقط(
معجون اسنان 

فرشاة اسنان )بغطاء(
مشط 

عطر )مخصص لألطفال(  

 14. خمس زجاجات تلوين سائل
)بني / أبيض / أسود / فضي / ذهبي

18. علبة ألوان شمعية
)للروضة األولى فقط(

17. فرشاة الوان كبيرة ذات نهاية مسطحة

الرجاء توفير نوعيات ذات جودة عالية و غير مؤذية لالطفال.
Please provide your child with good quality non-toxic products



Activity Calendar of 2015-2016 (Subject to change)
Term 1

Month Sun Mon Tue Wed Thu* Fri Sat

Sept 
2015

7 - Start of KG1 8 9 10 11 12

13 - Start of KG2 14 15 16 - Parent 
Orientation Day

17 18 19

20 21 22 - Eid Holiday 23 - Eid Holiday 24 - Eid Holiday 25 26

27 28 29 30

Oct 
2015

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 - Hijra New Year 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Nov 
2015

1 2 3 - UAE Flag Day 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 - Al Shaheed 
Holiday

Dec 
2015

1 2 - National Day 
Holiday

3 - National Day 
Holiday

4 5

6 - Revision Week 7 - Revision Week 8 - Revision Week 9 - Revision Week 10 - Revision Week 11 12

13 - Term 1 Exams 14 - Term 1 Exams 15 - Term 1 Exams 16 - Term 1 Exams 17 - End of Term 1 
Class Party

18 19

20 - Mid Year 
Holiday

21- Mid Year 
Holiday

22- Mid Year Holiday 23- Mid Year Holiday 24- Mid Year Holiday 25 26

27- Mid Year Holiday 28- Mid Year 
Holiday

29- Mid Year Holiday 30- Mid Year Holiday 31- Mid Year Holiday

* ALL THURSDAYS ARE 
NON-UNIFORM DAY

Term 2
Month Sun  Mon Tue Wed Thu* Fri Sat

Jan 
2015

1 2

3 - Start of Term 2 4 5 6 - Term 1 Report 
Card

7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Feb 
2015

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 - Revision Week 29 - Revision Week

Mar 
2015

1 - Revision Week 2 - Revision Week 3 - Revision Week 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 - Spring Break 28 - Spring Break 29 - Spring Break 30 - Spring Break 31 - Spring Break

Term 3
Month Sun Mon Tue Wed Thu* Fri Sat

Apr 
2015

1 2

3 - Spring Break 4 - Spring Break 5 - Spring Break 6 - Spring Break 7 - Spring Break 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

May 
2015

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 - KG 1 
Production Day

24 - KG 2 
Graduation Day

25 26 - End of Year Party 
(Last day for KG)

27 28

29 30 31

توزيع شهادات نهاية العام الدراسي 23 يونيو 2016

June 23rd, 2016 - Final Report Card Distribution

* ALL THURSDAYS ARE 
NON-UNIFORM DAY


