
 
 
 
 

IPK PE/Sports ECA Programme 2019-20 Term 1 
2nd September 2019 

Dear Parents and Guardians,  
A warm welcome back, I hope your summer vacations were both restful and enjoyable. Please 
find below the PYP PE/Sports After-School Activities scheduled for Term 1. Clubs will start on 
Monday 9th September and run through to Thursday 5th December. If your son or daughter is 
interested, please fill in the reply slip below and return by Sunday 8th September. Clubs are open 
to ALL students throughout the term. Team selection is ongoing and will be based largely on 
commitment, attitude and behaviour around school. Signing up to these clubs is a commitment 
and as a department we expect regular attendance.  
 
We have entered teams into the EISSA leagues and the fixtures are played in Sharjah. If your son 
or daughter is selected to represent the school teams then this will mean returning to school 
around 7pm. Transport to and from the games is provided and each member of staff will be 
contactable on a mobile phone.  

 
The PE team is excited about the year ahead and looking forward to providing opportunities for your 
son/daughter to develop both physically and mentally. Please if you have any questions, don’t hesitate 
to contact me; Mr. Richard:    richard.absonbennett@rakacademy.org 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Reply slip- PE ASA Sports Term 1: Return by Sunday 8th September 

Name: ____________________________________  Class: ____________ 

Activity/Activities:   Monday …………………………………………………………. 

         Tuesday …………………………………………………………. 

         Wednesday …………………………………………………………. 

         Thursday.…………………………………………………………. 

Parent Name / signature: ______________________________ Date: _______________ 

Contact mobile number: ______________________________ 

 

2:40 – 3:30 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday 

Venue Secondary Pool PYP Gym  

Sharjah 
Fixtures; 

 
Girls Netball 

Boys 
Basketball 

 
 
 

Grades 2 – 6  

PYP Gym  PYP Gym  

Activity Swimming squad  Basketball  Netball Basketball  

Grade/s 2 – 6 only 2 – 6 only 2 – 6 only KG1, KG2 & Grade 1  

Venue 
 

BC Pool  PYP Gym  

Activity Swimming Volleyball/Badminton/Dodgeball  

Grade/s 2 – 6 only 2 – 6 only  



 
 

 

 

األنشطة الرياضية للفصل الدراسي األولبرنامج   

 أولياء األمور الكرام،

نرجو االطالع على الجدول أدنا ونرحب بكم في هذا العام الدراسي الجديد، آملين أن تكونوا قد قضيتم إجازة سعيدة.  أننود 

و ستستمر إلى يوم  2019.99.ستبدأ يوم اإلثنين الموافق أنها للتعرف على األنشطة المقررة للفصل الدراسي األول. حيث 

رسة يوم األحد رغب ابنكم/ابنتكم باالشتراك يرجى ملء الورقة أدناه و إعادتها للمد فإن. 5.12.2019الخميس الموافق 

 بناءبشكل مستمر  اختيار الفرق الرياضية سيتمولتالميذ. تكون األنشطة الرياضية مفتوحة لجميع اوف . س8.9.2019الموفق 

يعد االشتراك في هذه األنشطة التزاماً و نحن كإدارة  نتأمل كما التالميذ، مواقفهم و سلوكهم في المدرسة.  التزام مدى على

 الحضور المنتظم.

إذا تم اختيار ابنك/ ابنتك لتمثيل فرق المدرسة، حيث تقام هذه المباريات في الشارقة.   EISSAلقد شاركنا في بطوالت 

، حيث سيتم التواصل مع مساء 7:00إلى الشارقة و ستتم العودة للمدرسة في تمام الساعة فستوفر المدرسة المواصالت من و 

 الموبايل.مدرسي التربية البدنية عن طريق رقم 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين ألحدا 3:30 – 2:40

مسبح  المكان

المدرسة 

 الثانوية

الصالة 

الرياضية 

لمدرسة 

برنامج 

السنوات 

 االبتدائية

   

التجهيزات 

 للشارقة  

 يدكرة ال

 للبنات

كرة السلة 

 لألوالد

 

للصفوف من 

2-6 

الصالة 

الرياضية 

لمدرسة 

برنامج 

السنوات 

 االبتدائية

الصالة الرياضية لمدرسة برنامج 

 السنوات االبتدائية

فرقة  النشاط

 السباحة

 كرة السلة كرة اليد كرة السلة

من الصف  الصف/الصفوف

 فقط 2-6

من 

 6-2الصف

 فقط

من 

 6-2الصف

 فقط

KG1, KG2 & الصف األول 

مسبح   المكان

المدرسة 

 البريطانية

الصالة الرياضية لمدرسة برنامج 

 السنوات االبتدائية

 Volleyball/Badminton/Dodgeball سباحة  النشاط

 فقط 6-2من الصف   الصف/الصفوف

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

استفسار يرجى  إذا كان لديكم أيللتطوير الجسدي و العقلي للتالميذ.  البنكم/ابنتكم األنشطة رصتوفير فيتطلع إلى إن فريق التربية البدنية 
 .ةبدنيالتواصل مع معلم التربية ال

richard.absonbennett@rakacademy.org 
........................................................................................................................................... 

 8.9.2019تصريح االشتراك بأنشطة التربية البدنية للفصل الدراسي األول: الرجار إعادتها يوم األحد الموافق      

 ................................................    الصف:...........................................................االسم:....

 أنشطة/ نشاط يوم اإلثنين:.........................................................................................

 .............................................................................................يوم الثالثاء:............

 يوم األربعاء:.......................................................................................................

 ......................................................................يوم الخميس:..................................

 اسم ولي األمر / التوقيع:...........................................................................................

 .................................................رقم الموبايل:........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:richard.absonbennett@rakacademy.org

