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World Book Day  
05th March 2020 

Dear Parents, 

We are delighted to announce that on World Book Day, 5th March 2020, your child is invited 
to come to school dressed as any of the suggested book characters below. This is in line with 
our continued efforts to raise the profile of reading amongst our students. 

Students will only be permitted into school if they are wearing the dress of a recognizable 
character from one of the books below. Student not wishing to participate are required to 
wear school uniform.  

Dress which is not recognizable from one of the book titles below or which is not in line with 
uniform of the school is not permitted. Students who fail to meet these expectations will be 
sent home.  

Your child may choose to dress as one of the characters from the following books:  

 Indiana Jones 
 Charlie and the Chocolate Factory 
 Alice in Wonderland 
 Where’s Wally 
 Cat in the Hat 
 Snow White 
 The Mad Professor 
 The Twit’s  
 Oliver Twist 

 The Grinch 
 Mary Poppins 
 Fantastic Mr Fox 
 The Hunger Games 
 Frankenstein 
 Holes 
 Diary of a Wimpy Kid 
 The Demon Headmaster 

 

We look forward to celebrating with your child in the joy of reading this World Book Day and 
seeing them dressed in the characters from one of the books above.  

Yours Sincerely, 

 

Mrs Hatice Yurdakul 

Literacy Coordinator (ISK) 

 



   

 

 

 يوم الكتاب العالمي
2020مارس  5  

 
،،،مور أعزائي أولياء األ  

زي إحدى  ، يسعدنا إعالمكم بأنه يجوز للطالب إرتداء 2020مارس  5في إطار احتفالنا باليوم العالمي للكتاب 

.وذلك رغبة منا في تحفيز و تشجيع الطالب على القراءة؛ شخصيات كتاب يحبه  

يجب ، ومتعارفا عليه لتلك الشخصية ، ومن ال يرغب في المشاركة  لشخصية مشھورة ، الزيكون يشترط أن ي
.معتادعليه ارتداء الزي المدرسي ال  

إلى البيت إذا لم يكن مرتديا لزي مشھور ومتعارف عليه إلحدى شخصيات الكتب ،  الطالبة /سيتم إعادة الطالب 

.مدرسي لغير الراغبين في المشاركة، أو للزي الالمقترحة   

 

:قائمة بعناوين الكتب المقترحة  و إليكم  

نديانا جونزإ ‐

تشارلي ومصنع الشوكوالتة ‐

أليس في بالد العجائب ‐

؟ أين والي ‐

القط في القبعة ‐

الثلج األبيض ‐

األستاذ المجنون ‐

أوليفر تويست ‐

الحمقى ‐

غرينتش ‐  

ماري بوبينس ‐  

الرائع السيد فوكس ‐  

  ألعاب الجوع ‐  

فرانكشتاين ‐  

ثقوب ‐  

  يوميات طفل جبان ‐  

شيطانالمدير ال ‐  

 

 أعاله ترحةقالم الكتب أحديرتدون شخصيات  مورؤيتھ، اليوم العالمي للكتاب ب طالبنانتطلع إلى االحتفال مع   

،و التقدير تفضلوا بقبول فائق االحترامو   

ھاتيجي يورداكال /األستاذة   

 مشرفة القراءة بالمدرسة الثانوية


