
 

 
 

 

End of Term 2 Reflection 
23rd March 2021 

Dear IPK Community, 

As we approach the end of term 2 we reflect on the 
many amazing ways in which we have all had to adapt 
and respond to schooling this year. I would like to 
begin by paying a special tribute to Everyone in the 
community for your stamina and resilience during the 
last term. We all know it has not been easy. 

As an IB authorised school offering an international 
programme, we have continued our approaches to 
successful learning by emphasising inquiry, learner 
independence, reading, writing and number, in both local and global contexts. In addition 
to the academics we have also focused on personal development / wellbeing for every child, 
such as establishing online daily routines, providing opportunities to engage with teachers 
and friends for support, praising students’ commitment and efforts for learning, and 
monitoring their health.  

Of particular note this past term has been our Student Leadership initiatives. The student 
leaders endorsed the School House system to encourage pupils to gain valuable points for 
their houses. In times of online learning, the students promoted a ‘Ditch Your Device’ day 
where everyone was encouraged to break from their digital screens. They also launched a 
recycling, reuse and reduce project, taking an active stance towards improving 
environmental issues, keeping our Emirate clean. We must thank our student leaders and 
Ms Sinead for driving these value student-led actions in our community. 
 

Term 2 Report Cards will be released Wednesday 24th March, via the online parent portal. 
Please take the time to read through the report with your son/daughter, noting their 
learning goals for term 3. https://parents.rakacademy.net/api/login/  
 

Once again, thank you for a great term 2. We truly appreciate all students, parents, teachers 
and administrators efforts to make IPK a successful school. We look forward to welcoming 
everyone back to term 3 on the 11th April 2021.  

Committed to learning excellence with a community heart, 

Mr Wayne Richardson 

Head of School 

RAK Academy IPK 
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 IPKانتهاء الفصل الدراسي الثاني بقسم 

2021مارس  23  

 الكرام، IPKأولياء أمور تالميذ 

 

نهاية الفصل الدراسي الثاني، نود أن نشكركم على تحملكم و مع اقتراب 

 فصلو االستجابة لها خالل هذا ال ، التكيّف معهاالتحدياتصمودكم لمواجهة 

 نحن على علم بأن األمر لم يكن سهالً. الدراسي، و

 

قديم تل بصفتنا مدرسة معتمدة من قبل منظمة البكالوريا الدولية، فسنواص

الستقاللية، القر اءة، الكتابة و و ا ا من خالل تعزيز مهارات البحثمنهجن

تمييز األرقام، في السياقات المحلية و العالمية. باإلضافة إلى نواحي أخرى، 

على التنمية الشخصية/ الصحة العامة لكل تلميذ، كعمل روتين كالتركيز 

يومي، توفير فرص التفاعل مع المعلمين و زمالئهم في الصف، الثناء على 

التزام التالميذ و الجهد المبذول من قبلهم في العملية التعليمية و مراقبة 

 صحتهم.

 

بمبادرات فريق القيادة الطالبية. حيث قام الفريق بتعديل نظام المكافآت، لتشجيع التالميذ  ئاً من الجدير بالذكر أن هذا الفصل كان ملي

الجميع  عن بعد، حيث تم تشجيع تم الترويج ليوم " التخلص من األجهزة اإللكترونية" أثناء آلية التعلمعلى كسب هذه النقاط. حيث 

فة إمارتنا. و الحفاظ على نظا تقليل التأثير على بيئتنا، وير، إعادة االستخدامإعادة التداالبتعاد عن شاشاتهم. كما أطلقوا مشروع  عن

 ، للقيام بهذه المبادرات الفّعالة في مجتمعنا.-شنيد -لذا نود أن نشكر فريق القيادة الطالبية، تحت إشراف المعلمة: 

 

البوابة الرئيسية مارس، عن طريق  24اء الموافق كما نود إعالمكم بأنه سيتم إصدار تقارير الفصل الدراسي الثاني يوم األربع

، و التركيز على األهداف التعليمية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث. . يرجى مناقشتة التقارير مع أبنائكملألكاديمية
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. كما نود أن من قبلنا و امتنان ، لطالما كان محط تقديرفصل الدراسيعلى جهودكم المبذولة خالل هذا ال شكركم نكرروفي الختام، 

جميعاً في الفصل الدراسي  على أمل أن نلتقي بكملجعل مدرستنا األفضل.  IPKقسم نشكر جميع أولياء األمور، تالميذ و موظفي 

  .2021أبريل  11ق األحد المواف، حيث سيبدأ يوم األخير

 

 علم متميز مع حب المجتمع. اتجاه ملتزمون

 

  ،مع خالص التحية

 

 

  وين ريتشاردسون

  IPK مدير المدرسة قسم
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