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Dear Esteemed Parents,
As we come to the end of term 1 and also the end of 2014, the time has come to reflect
on the amazing academic and social achievements of our students.
This term we are exceptionally proud of all our students in particular, our year 3 and 4
students who participated in the girls’ football tournament, organized by the International
School of London (London). EMS Wakra students came first and were awarded gold
medals. Well done to the girl’s team for such an excellent performance and a big thank
you to our PE teacher Mr. Frank and his team for preparing the students for the
tournament.
As part of our school enrichment program our students have been on several educational
trips this term such as: Aspire Zone, Custom and Borders, and Museum of Islamic Art to
mention a few.
Thank you to all our parents and stakeholders for all their continued support.
Our KG1 students enjoyed their trip to the farm I would like to thank our Board of Directors
for making this possible.
QATAR NATIONAL DAY CELEBRATION
Term I ended with a production from our students to celebrate Qatar National Day, I hope
you enjoyed it!

Thank you
I would like to take this opportunity, to thank all students’ parents and staff who have
indeed made EMSW “A Place Where We Belong.” I am pleased to report that this term our
students have participated and faired exceptionally well in all aspects of their learning.
Thank you to all our parents who have attended our regular coffee mornings and parents
consultation sessions.
Finally, this leaves me to say have a great holiday and Bon Voyage! to those of us who will
be travelling. We look forward to welcoming everyone back to school on January 4th 2015.

Yours Sincerely,

Ms. Omolola Wright
Head of School
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أعزائي أولياء األمور الكرام,

حيث أننا وصلنا إلى نهاية الفصل الدراسي األول ونهاية عام  .1044فهذه فرصة جيدة إلخباركم عن بعض إنجازات طالبنا والتطلع
لبداية الفصل الدراسي الثاني.
هذا الترم نحن فخورون وبشكل خاص بطالبات الصف  7و 4الالتي شاركن في مسابقة كره القدم .والمنظمه من قبل المدارس
الخاصة في لندن .حصلت طالبات المدرسة اإلنجليزية الحديثة علي الميدالية الذهبية .عمل جيد قامت به الفتيات وأيضا نشكر أستاذ
التربية البدنية السيد /فرانك وفريقه لتدريب الفريق وتأهيلهم للمسابقة.
ولدعم وثقل برنامج المدرسة التعليمي قام طالبنا بعده رحالت مثل :اسباير زون ,إدراة السواحل ,متحف الفن اإلسالمي.
شكرا جزيال ألولياء األمور وكل المعنيين لدعمهم المستمر.
باإلضافة لذلك قام طلب الروضة بزيارة إلي المزرعة ,شكرا جزيال لمجلس اإلدارة لمساهماتهم ومجهودهم.

االحتفال باليوم الوطني لدولة قطر:
سننهي الفصل الدراسي األول باحتفالية جميلة سيقوم به طالبنا لالحتفال باليوم الوطني لدولة قطر .ونتمنى لكم جميعا أن تستمتعوا
معنا.

شك ًرا لكم

أود أن أنتهز هذة الفرصة ألشكر جميع أولياء أمور الطالب والمدرسين الذين جعلوا إي إم إس الوكرة حقا "مكان ننتمي له" كما
يسرني أن أعلن أن هذا الفصل الدراسي طالبنا قد تميزوا في جميع الجوانب التعليمية.
أيضا أريد أن أشكر أولياء األمور اللذين شاركونا بالحضور في القهوة الصباحية وفي جلسات التشاور.

وفي النهاية اتركوا لي المجال ألتمنى لكم رحلة سعيدة لمن سيسافرون منكم .وننتظركم ونرحب بكم في الفصل الثاني والذي سيبدأ
يوم األحد الموافق  4يناير.
مع تحياتي،
السيدة أمو لوال رايت
مديرة المدرسة

