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Dear GIS Parents,  

GIS would like to congratulate you on the great occasion of the UAE’s 51st National Day 

Celebration.  

We would like to inform you that GIS will be celebrating this occasion on Tuesday 

November 29th, 2022, as follows: 

Time Activity  Venue 

8:00-8:10 Attendance inside the classroom Classrooms 

8:15-8:30 Quran recital, National Anthem, Flag Parade Sidr playground 

8:30-9:00 Activities, Songs & Dances (K-5) 

8:30-12:00 Seniors’ activities. Football and Basketball Courts    

9:00-12:00 Bazar: Traditional food and Activities Sidr Gym 

10:00-10:25 Dubai Police Parade Sidr Playground 

12:05 
Own Transportation Students 

will assemble at their dismissal venues 

12:15 Buses will leave school towards home. 

 

● Parents are welcome on campus to spend the day with us.      

●  Parents who pick up their children are kindly requested to abide by the 

timings mentioned above and pick up their child(ren) from the dismissal venues.  

● Trampoline entrance tickets and smoothies served by third parties will be 

paid in cash. 

GOD BLESS THE UAE! 

Thank you, 

Greenwood International School 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ،  طالب مدرسة جرين وود إنترناشيونالأولياء أمور 

 لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  51أسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ اليكم نّزف 

  يوم الثالثاء الموافقالعظيمة بهذه المناسبة ويسر مدرسة جرين وود إنترناشيونال أن تدعوكم لالحتفال معنا  

 التالي:  وذلك وفقًا للجدول 2022نوفمبر  29

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معنا.  لالحتفال بهذه المناسبة يسعدنا الترحيب واستقبال أولياء األمور في الحرم االمدرسي  ● 

يرجى من أولياء أمور الطلبة الكرام االلتزام بالمواعيد المذكورة أعاله واصطحاب أبنائهم/بناتهم من األماكن ● 

 المخصصة أثناء مغادرة المدرسة.

 .هذه الخدمات من قبل طرف خارجي يتم توفيرنقدًا، حيث  والعصائر الترامبولينلعاب أيتم الدفع مقابل   ●

 

 حفظ هللا دولة اإلمارات العربية المتحدة وأدام أمنها وأمانها               

 مع التحيات         

 درسة جرين وود إنترناشيونال م

 

 النشاط  المكان التوقيت 

 الحضور داخل الصفوف الدراسية الغرف الصفية  8:00:8:10

-الساحة الرئيسية  8:15-8:30

 سدر مبنى 

 قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، النشيد الوطني ، مسيرة العلم

 (للصف الخامس-الروضة أغاني ورقصات وأنشطة ) 8:30-9:00

كرة القدم   عبمل   8:30-12:00

 وكرة السلة 

 .كرة القدم وكرة السلة عبطالب المرحلة الثانوية مل أنشطة

  تقليدية وأنشطةالبازار: مأكوالت  الصالة الرياضية    9:00-12:00

 مسيرة شرطة دبي  الساحة الرئيسية  10:00-10:25

 طالب المواصالت الخاصة في أماكن تجمع الصفوف الخاصة بهم استالم  12:05

 ستغادر الحافالت المدرسية المدرسة باتجاه المنازل. 12:15


