
 

 

February 4th, 2020 

 

Dear Parents,  

 

Please note that we are happy to announce a special Activities Program for February 12th               

and 13th for all students, grades 1-10. 

 

Please see the program overview below. 

 

Grade/Section Details 

gr. 7-10 boys ZSC (bowling, ice skating) Feb 12 (9:00am to 1:30pm) 
Motiongate Dubai--Feb 13th (9:30am to 6:00pm) 

gr. 7-10 girls Motiongate Dubai--Feb 12th (9:30am to 6:00pm) 
ZSC (bowling, ice skating) Feb 13  (9:00am to 1:30pm) 

gr. 5-6 boys ZSC (bowling, ice skating) Feb 12  (9:00am to 1:30pm) 
Movie Theater Feb 13 (9:00am to 12:00pm) 

gr. 5-6 girls Movie Theater Feb 12 (9:00am to 12:00pm) 
ZSC (bowling, ice skating) Feb 13  (9:00am to 1:30pm) 

gr. 3-4 students Movie Day (at school) & Barbecue Feb 12 
Outdoor games/activities & Barbecue Feb 13 

gr. 1-2 students Outdoor games/activities & Barbecue Feb 12 
Movie Day (at school) & Barbecue Feb 13 

 

Please note that in order to accommodate the Activities Program, Wednesday will be a ½               

day with students and buses departing at 12:40pm. Permission slips with activity and             

transportation details have been shared with students today.  

 

We thank you for your continued support. 

 

Kind regards, 

VIPS Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 السادة أولیاء األمور الكرام،

 
 یسرنا أن نعلمكم عن برنامج أنشطة خاص بیومي 12 و 13 فبرایر لجمیع الطالب من الصف من األول وحتى الصف

 العاشر.
  یرجى االطالع على الجدول أدناه للمزید من المعلومات: -

  الصف والشعبة

 12 فبرایر - مجمع مدینة زاید الریاضي (بولینع، تزلج على الجلید) من الساعة● 7 إلى 10 أوالد
 9:00 صباحًا  حتى الساعة 1:30 ظهرًا

 13 فبرایر - (Motiongate Dubai) من 9:30 صباحًا الى الساعة 6:00●
 مساًء ظهرًا

 
 

 12 فبرایر - (Motiongate Dubai) من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة● 7 إلى 10 بنات
 6:00 مساًء ظهرًا

 13 فبرایر - مجمع مدینة زاید الریاضي (بولینع، تزلج على الجلید)من الساعة●
 9:00 صباحًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا

  12 فبرایر - مجمع مدینة زاید الریاضي (بولینع، تزلج على الجلید)من الساعة● 5 و 6 أوالد
 9:00 صباحًا  وحتى 1:30 ظهرًا

 13  فبرایر - سینما من الساعة 9:00 صباحًا  حتى الساعة 12:00 ظهرًا●

 12 فبرایر - سینما من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهرًا● 5 و6 بنات
 13 فبرایر - مجمع مدینة زاید الریاضي (بولینع، تزلج على الجلید)من الساعة●

 9:00 صباحًا  حتى الساعة 1:30 ظهرًا

 12 فبرایر - سینما في المدرسة وحفل شواء●  3 و 4
 13 فبرایر -  ألعاب ونشاطات خارجیة وحفل شواء●

 12 فبرایر -  ألعاب ونشاطات خارجیة وحفل شواء●  1 و 2
  13 فبرایر - سینما في المدرسة وحفل شواء●

 

 یرجى العلم بأنه وبسبب برامج األنشطة سیكون موعد انصراف جمیع الطالب  یومي األربعاء والخمیس في تمام  الساعة

  12:40 ظهرًا.

 سیتم إرسال نموذج الموافقة وتفاصیل التنقالت مع الطالب الیوم.

 

 شكرًا لكم و لدعمكم المستمر.

 إدارة المدرسة

 
 

 


