
 

 

 
 
Term 2 Events 
January theme: 
Kindness 
5th Jan – Term 2 Begins 
5th Jan – UOI 3 Begins 
19th Jan – ECAs Begin 
19-23rd Jan – Arabic 
Book Fair Week 
 
February theme: 
Health and Well-being 
2-6th Feb – Well-being 
Week 
12th Feb – UOI 3 Ends 
13-16th Feb – Mid-term 
break 
17th Feb – UOI 4 Begins 
17-27th Feb – Sports 
Days 
 
March theme: 
Gratitude 
6th Mar – World Maths 
Day 
8th Mar – Int’n 
Women’s Day 
12th Mar – ECAs End 
12th Mar – RAKA 
Charity Day 
15th Mar – Emirati 
Children’s Day 
21st Mar – Middle East 
Mother’s Day 
26th Mar – UOI 4 Ends 
26th Mar – Term 2 Ends 
 
12th April – Term 3 
begins 

Welcome to Term 2 
5th January 2020 

Dear Parents and Guardians, 
Welcome back to all returning families of Ras Al Khaimah Academy (RAKA) and a 
special welcome to our new families to IPK. We have an exciting term planned 
ahead, challenging all pupils in each unit of inquiry and subject, and giving them 
opportunities to extend and excel themselves in various events. 
 
IPK is an authorised International Baccalaureate (IB) school promoting 
intercultural understanding and respect as an essential part of life in the 21st 
century. IB’s mission aims to develop knowledgeable, inquiring and caring young 
people who help to create a better and more peaceful world through 
intercultural understanding and respect. Our programmes in IPK encourage 
students to become active, compassionate and lifelong learners who understand 
that other people, with their differences, can also be right. We look forward to 
working with your children to meet these aims (www.ibo.org). 
 
Thank you to everyone for your support of the national day celebrations and end 
of term 1 events. These types of events bring a community together as well as 
promote the school in a positive way, showcasing our IB education on offer. 
The events calendar for term 2 is filling up fast and we have a number of 
wonderful learning experiences planned for our students, listed on left.  
  
RAKA implements policies and procedures in relation to anti-bullying, child 
protection / safe guarding, complaints, security, behaviour, discipline and health 
education. There are protocols for the care of students who are unwell and we 
will ensure that their physical and mental health, and emotional well-being are 
supported. 
 
The school has a multilingual and multicultural community. Communication is 
very important in order to avoid confusion and disappointment. Information is 
posted on the school website, Facebook and the ClassDoJo App, in both 
languages. Should you require further information throughout the year, please 
don’t hesitate to contact us and we will do our best to work together meeting 
student needs and your expectations – 07 236 3997. Additionally, we do like to 
hear any positive comments about the school and events, as well as any 
suggestions on how we can make it better, should we choose to hold another 
event like this in the future. Community voice is recognised here at IPK so 
please feel free to be honest with your feedback. 
 
Kind regards,  
Wayne Richardson 
Head of School IPK   www.rakaonline.org 

 

 

 

 



 

 

 

2020يناير  5  
 أولياء األمور الكرام،

 
مور األنود أن نرحب بجميع أولياء األمور في أكاديمية رأس الخيمة، و نخص بالترحيب أولياء 

سعيدة و  ةمنى أن تكونوا قد قضيتم إجازنتحيث  .IPKفي قسم  انضموا إلينايذ الذين تالمالو 
تالميذ في جميع المواد و الوحدات، و لقد تم التخطيط لفصل مليء بالتحديات لجميع ال ممتعة.

 منحهم الفرص للتوسع و التفوق في مناسبات مختلفة.
 

IPK ( هي مدرسة دولية معتمدة للبكالوريا الدوليةIB حيث تعزز التفاهم و االحترام بين ، )
 تطوير إلى الدولية البكالوريا . كما تهدف21الثقافات، كجزء أساسي من الحياة في القرن 

 على يساعدون والذين اآلخرين، مع المتعاطفين المطلعين، االستعالمية، الذهنية ذي الشباب
حيث  .المتنوعة الثقافات بين ما واالحترام التفاهم خالل من سالما   وأكثر أفضل عالم خلق
 ولكي اآلخرين شعور مع ومتعاطفين نشطين متعلّمين ليصبحوا التالميذ البرامج هذه تشجع

 صواب على يكونون قد اختالفاتهم على اآلخرين أن مدركين الحياة مدى التعلّم في يستمروا
 (www.ibo.org) نحن نتطلع للعمل مع أبنائكم لتحقيق هذه األهداف..أيضا  

 
نود أن نشكركم على دعمكم المستمر لنا في جميع المناسبات كاالحتفال باليوم الوطني و 

احتفاالت نهاية الفصل الدراسي األول. حيث تجمع هذه المناسبات المجتمع معا ، باإلضافة إلى 
 الترويج للمدرسة بطريقة إيجابية.

الفصل الدراسي الثاني مليء باألحداث و الفعاليات، و إليكم ملخص هذه األحداث يعتبر و 
 مدونة على الجانب األيمن للصفحة.

 
كما تطبق أكاديمية رأس الخيمة سياسات و إجراءات متعلقة بالتمر، حماية الطفل / األمن و 

وكوالت لرعاية كما توجد بروتو التوعية الصحية.  السالمة، الشكاوي، السلوك و االنضباط
 .ذ لدعمهم و للتأكد من سالمتهم الجسدية، الذهنية و العاطفيةالتالمي

 
يعتبر التواصل مهم جدا  بالنسبة لنا، لوجود مجتمع متعدد اللغات و الثقافات، مما يقلل من 

 حدوث المشكالت. فسيتم نشر المعلومات على الموقع المدرسي، فيس بوك و الكالس دوجو.
من هذه المعلومات، وإذا كنتم بحاجة إلى مزيد من المعلومات على مدار العام، ال نأمل اإلفادة 

لتلبية احتياجاتكم و  سوف نبذل قصارى جهدنا للعمل معا   تترددوا في االتصال بنا، ونحن
رأي المجتمع  IPKباإلضافة إلى ذلك، يهمنا في قسم   . 07 2363997-توقعاتكم على الرقم 
رف على آرائكم و مقترحاتكم حول كيفية جعل مدرستنا أفضل. لذا ال بنا، لذا نود أن نتع

تترددوا في إعطائنا أي مالحظات، مما يساعدنا في تطوير المدرسة و سماع تعليقات إيجابية 
 حولها.

 
 نشكركم على حسن تعاونكم.

 
 تحياتي,

 وين ريتشاردسون

 IPK – مدير المرحلة اإلبتدائية
www.rakaonline.org 

 

 
 

 األحداث:
 

 الدراسي بدء الفصل  –يناير 5

 الثاني.
الوحدة الثالثة. تداول بدء –يناير 5  

 
بدء األنشطة ما بعد  –يناير 19

 الدوام المدرسي.
 معرض أسبوع – يناير 23 -19

.للغة العربية الكتاب  
 

 و الصحة أسبوع– فبراير 2-6
.الرفاهية  

 
نهابة الوحدة الثالثة. –فبراير  12  

 
إجازة منتصف  –فبراير 16 – 13

.الفصل الثاني  
 

بدء تداول الوحدة  –فبراير 17

.الرابعة  
 بدء األسبوع –فبراير 17-27

.الرياضي  
 

اليوم العالمي  –مارس 6
 للرياضيات.

 
.يوم المرأة العالمي –مارس 8  

 
نهاية األنشطة ما بعد  – مارس 12

 الدوام المدرسي.
اليوم الخيري  –مارس  12

رأس الخيمة.ألكاديمية   
 

يوم الطفل اإلماراتي. –مارس 15  
 

يوم األم في الشرق  –مارس 21

 األوسط.
 

نهابة الوحدة الرابعة. – مارس 26  
نهاية الفصل  – مارس 26

 الدراسي الثاني.
 

بدء الفصل الدراسي  –أبريل  12

 الثالث.

 

http://www.ibo.org/

