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IPK PYP Extra-Curricula Activities 2019-20 Term 2 

13th January 2020 

Dear Parents and Guardians, 

It is with great pleasure that we announce the commencement of the RAKA IPK Term Two 
Extra-Curricula Activities (ECA) programme. The purpose of the ECA programme is to provide 
students with an enriched array of activities, where they may pursue interests and personal 
goals, improve their language and mathematics skills, and participant in competitions and 
performances. The programme aims to stimulate students’ social, physical, and academic 
abilities through participation with school peers.  

Parents and students should be aware that activities will only be offered if the required 
participation numbers are reached, and participation days may be subject to change. Please 
note there are no late buses for ECAs, students must be picked up at 3:30pm from the front 
reception. 

Sports Inter-school competitive team selections and training have already begun. Sports in 
Term 2 include athletics, football, basketball, dodgeball and badminton. Feel free to contact 
Mr Richard, PE Coordinator, for any possible openings.  
After School Activities Programme Timeline: 

13th January: Students and parents are provided with an information letter for online sign  
    up for Term 2 ECAs. Previously signed up parents will receive an email  
    with hyperlink to sign up. 

 Name: (student’s full name). 

 Email: (parent’s email). 

 Class: (e.g. G2 MR). 
                  
16th January: Registration for ECAs close 12 noon. 
                             ECA groups finalized, rolls distributed to teachers. 
                              
19th January: Sunday, First day of Term 2 ECAs (8 weeks). 

12th March: Thursday, Last day of Term 2 ECAs. 

Additional information: 

 ECAs begin at 2:40pm. 

 ECAs end at 3:30pm. Students are collected from the Main Reception area. 

 For the first week of ECAs (12th January) students will meet their Instructor on the 
outside basketball cover area at 2:40pm. 

 For weeks’ two to eight of ECAs students will go directly from their classroom to the 
ECA Instructor’s location e.g. art room. 

 Habitually late pick-ups may be asked to remove their child from an ECA.  
 
Instructions for online sign-up as follows: 

1. Go to the following website: http://www.signupgenius.com/  

2. Choose Log In: If existing member, enter your Email address and password. If not, 
click on New Member and complete personal details and choose ‘Register Now’. 

3. On the Sign Ups page, click on favourites, then click on + Sign Up. 

 

http://www.signupgenius.com/


 

 

4. Choose Sign Up URL, then copy paste / type the link below into the box :   

 
https://www.signupgenius.com/go/4090545ABAA2BA4FA7-ipkecas1  

5. Click on IPK ECAs 2019-20 Term 2 

6. The sign up list of activities will appear. 

7. Choose an activity or activities by clicking ‘sign up’. An ‘x’ will appear in the box. Once 
decided which activity, click Submit and Sign Up button at the bottom of the page, 
which will take you to the summary of your sign-ups and dates chosen. 

8. Click the box that says Display an alternate name and write the students first and 
last name in the panel. Click the box that says Make this name my default member 
name. Also, please write your child’s class when prompted. 

9. Click Sign Up Now! Parents should receive a confirmation email confirming 
acceptance of activity choices. 

 
If you need assistance, contact Ms Sarina Email: sarina.booysen@rakacademy.org who can 

assist with sign up. Also, feel free to contact the front Reception.  
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 IPK PYP ثانيالاألنشطة ما بعد الدوام المدرسي للفصل الدراسي 

 2020يناير  13

 

  أولياء األمور الكرام،

 
إطار التحضير للفصل . و في ولنود أن نشكركم على دعمكم و التزامكم باألنشطة ما بعد الدوام المدرسي للفصل الدراسي األ

الدوام المدرسي. فالغرض منها هو تزويد التالميذ بمجموعة غنية من النشاطات،  ، فإننا نود البدء باألنشطة ما بعدلثانيالدراسي ا
بما في ذلك المسابقات و ، و تحسين مهاراتهم في اللغة و الرياضيات حيث تمكنهم من متابعة اهتماماتهم و أهدافهم الشخصية

 العروض. 
  من خالل مشاركة هذه النشاطات مع أصدقائهم. كاديميةو األتهدف هذه األنشطة إلى تطوير قدرات التالميذ االجتماعية، الجسدية 

 
عدد لو نعلم أولياء األمور بأن هذه األنشطة تستوعب أعداداً محددة من التالميذ، و بناًء عليه سيغلق النظام اآللي تلقائياً عند استكمال ا

م توفر الحافالت المدرسية للمشاركين في األنشطة ما بعد نود أيضاً إعالمكم بعد لكل نشاط، و من الممكن أيضاً أن يتغير يوم النشاط.
 ظهراً. 3:30الدوام المدرسي، وسيتم استالم التالميذ من منطقة االستقبال في تمام الساعة 

 
كما تم اختيار الفريق الرياضي التنافسي، حيث بدأ بالتجهيز للمنافسات عن طريق دورات تدريبية. كما بدأت األنشطة الرياضية 

 ، تنس الريشة. ،كرة السلة ألعاب القوى، كرة القدم،ك ثانيال الدراسي صلللف
 منسق قسم التربية الرياضية، لمزيد من االستفسارات. –ريتشارد  –الرجاء التواصل مع المعلم 

 
  :المدرسي الدوام بعد ما النشاطات جدول

 
 سي الثانيدوام المدرسي للفصل الدرالألنشطة ما بعد ال االنترنتسيفتح باب التسجيل لتلك األنشطة خالل التسجيل عبر   :يناير 13

  واتباع الخطوات أدناه.
  .الخصوص بهذا الكتروني بريد سيصلهم الموقع على حساب لديهم الذين األمور ألولياء بالنسبة: مالحظة

 

 .)اإلسم: )اسم التلميذ بالكامل 

  األمر(.البريد اإللكتروني: )البريد اإللكتروني لولي 

  .مثال ( :الصفG2 MR.) 
 

  .المعلمين على و توزيعها، المجموعات تنظيم ظهراً. و12:00 الساعة تمام في التسجيل باب إيقاف سيتم  :يناير 16
 
  (.أسابيع 8) دراسي الثاني.للفصل ال المدرسي الدوام بعد ما لألنشطة األول اليوم سيكون :يناير 19 
 

  .للفصل الدراسي الثاني المدرسي الدوام بعد ما لألنشطة يوم آخر سيكون  :مارس 12
  

  :إضافية معلومات
 

  ظهراً  2:40 الساعة تمام في األنشطة ستبدأ.  
 ظهراً  3:30 الساعة تمام في االستقبال منطقة من التالميذ أخذ سيتم.  
 عن المسؤول المعلم مع للذهاب المغطاة السلةملعب كرة  إلى التالميذ أخذ سيتم( يناير 12) لألنشطة ثانيال األسبوع بداية 

  .ظهراً 2:40 الساعة تمام في النشاط
  ًالنشاط مكان إلى مباشرة التالميذ سيذهب الثاني األسبوع من ابتداء.  
  النشاط من إخراجهم سيتم المدرسي النشاط انتهاء بعد المدرسة في المتأخرين للتالميذ.  

  
  .المدرسي الدوام بعد ما األنشطة لمعرفة المرفق على االطالع الرجاء

 
  :يلي كما االنترنت عبر التسجيل تعليمات

 

  :/http://www.signupgenius.com: للموقع الذهاب .1
 

http://www.signupgenius.com/


 

 

ً  عضواً  كنت إذا(: log in)الدخول تسجيل اختر .2  تكن لم و إن، المرور و كلمة االلكتروني بريدك عنوان بإدخال قم حاليا
  ".اآلن سجل"  و انقر الشخصية التفاصيل أكمل ثم( New Member)الجديد العضو على فانقر  كذلك

 
 (.Sign Up) اشترك+  على انقر ثم favourites على انقر التسجيالت صفحة في .3

 
 

https://www.signupgenius.com/go/4090545ABAA2BA4FA7-ipkecas1  

 

 :المربع في أدناه الرابط اكتب/  و لصق نسخ ثم و من،  Sign UP URL اختر .4
 
 
 .IPKلقسم  20 - 2019 ثانيال الدراسي للفصل الدراسي الدوام بعد ما النشاطات  على اضغط .5
  .باألنشطة التسجيل قائمة ستظهر  .6

 
ً  اختر .7 "  على اضغط، فيه المرغوب النشاط اختيار و عند. المربع في" X"  سيظهر" االشتراك"  على بالنقر أكثر أو نشاطا

  .الصفحة أسفل في" إرسال" و " اشتراك
 

 
 لمربعا على اضغط ثم، المربع في العائلة و اسم التلميذ اسم و اكتب بديل اسم عرض اسم يحمل الذي المربع على اضغط .8

  .للعضو االفتراضي االسم هذا اسم يحمل الذي
 

  .المختارة النشاطات قبول على للتأكيد األمور ألولياء الكتروني بريد إرسال سيتم!" اآلن التسجيل" على اضغط .9
 

 
:  االلكتروني البريد طريق عن -سارينا  –المعلمة  مع التواصل يرجى، المساعدة من للمزيد

sarina.booysen@rakacademy.org ,تترددوا ال المعلومات من و للمزيد. االشتراك عملية في ستساعد التي 

  .االستقبال بموظفي باالتصال
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