
 

 

 

 

Ref: #E8-22 

12/01/2023 

Dear Parents of Students in Grades 1, 2 & 3, 
 

We would like to inform you that we will be taking the students of Grades 1, 2 & 3 on a field trip 

to Oli Oli (An experiential children’s Museum in Dubai), according to the below details: 

Class Date 

Grade 1 All sections Monday,23rdof Jan, 2023 

Grade 2 All sections Tuesday, 24th of Jan,2023 

Grade 3 All sections Wednesday, 25th of Jan, 2023 

 

                     If you would like your child to participate, please sign the acknowledgement slip below and send it   

along with the amount of 150 Dhs (includes entrance fee, transportation, and VAT) in a sealed 

envelope with the student's name written on it to the class teacher by Thursday, 19th of January 

2023. 

Note: 

● Fees are non-refundable. 
● We will leave at 08:30 am and come back to school at 11:30 am 
● Students who are participating in the trip should bring an adequate healthy meal and a 

bottle of water along with them. 
● All students need to wear PE uniforms during the trip.  
● Participation is optional. 
● The dismissal time for the students  heading to their homes will be at 12:50 pm  for the bus 

students and at 1:00 pm for the own transportation students, please make sure that there 

is an adult at home to receive the child(ren).  

Kind Regards,    

Greenwood International School                        

 

_______________________________________________________________________________ 

Acknowledgement Slip for letter with Ref: #E8-23, dated 12/01/2023 

Oli Oli trip 

Allow my child to go to Oli Oli and I have enclosed 150 Dhs. 

 Do Not allow my child to go to Oli Oli. 

Parent’s name: ____________________        Mobile: _____________________ 

Parent’s Signature: _________________      Emergency No: ________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 االبتدائي،والثالث الثاني  األول و   السادة أولياء أمور طالب الصف

الصف باصطحاب طالب وطالبات  المدرسة ستقوم  بأن  نحيطكم علماً  أن  و  نود  إلى  والثالث  الثاني  األول  متحف  االبتدائي 

 حسب الجدول التالي:  أولي أولي  / األلعاب التجريبية

 

 

 

 

 

 

 

 

درهًما)شامل رسوم    150مبلغ إذا رغبتم بأن يشارك طفلكم في هذه الرحلة، الرجاء توقيع إقرار الموافقة أدناه وإرساله مع 

يوم   بموعد أقصاهى معلمة الصف إلمعنون الب في ظرف عليه اسم الط  ( الدخول والمواصالت وضريبة القيمة المضافة

 . 01/2023/ 19الموافق الخميس 

 مالحظات: 

 الرسوم المدفوعة غير قابلة لالسترجاع.  ●

 صباًحا.  11:30في حين أن العودة إلى المدرسة ستكون الساعة    اصباحً   08:30 ستغادر باصات الرحلة المدرسة الساعة ●

 . باإلضافة إلى قارورة مياه للشرب صحية وكافيةفي  الرحلة إحضار وجبة طعام على الطالب المشاركين يتوجب  ●

  الحضور بمالبس الرياضة يوم الرحلة. ●

 المشاركة في الرحلة )اختيارية(.  ●

  لطالب   ظهًرا  1:00  والساعة  المدرسية،  الباصات  لطالب  ظهًرا  12:50  الساعة  سيكون  لمنازلهم  الطلبة  انصراف  وقت  ●

 . األطفال  الستقبال  البيت في بالغ شخص  وجود من التأكد يرجى لذا الخاصة،  المواصالت 

 مع التحية 
 مدرسة جرين وود إنترناشيونال 

 
____________________________________________________________________ 

 01/2023/21بتاريخ   8Ref:#E-22إقرار موافقة على الرسالة بمرجع  

 "     أولي أولي " الرحلة المدرسية إلى                                    

   االبتدائي. _____________  الصففي أنا، ولي أمر الطالب/ة: ____________________________     

     .ا درهمً  150مبلغ  مرفقًا، "أولي أولي "ة إلى ي رحلة المدرسالفي  بالذهاب أسمح البني/ ابنتي  

 .    "أولي أولي "ة إلى  ي رحلة المدرسالفي   بالذهابال أسمح البني/ ابنتي     

 المتحرك:____________________        اسم ولي األمر: _____________________

 رقم الطوارئ:_________________          توقيع ولي األمر: ____________________

صف ال اليوم والتاريخ  # 

 اإلثنين 

23/01 /2023    
 ( جميع الشعب) األول الصف 

  1 

 الثالثاء 

24/01 /2023 
 الصف الثاني )جميع الشعب( 

2 

 األربعاء

25/01 /2023 
 الصف الثالث )جميع الشعب( 

3 

 

  

 


