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فعاليات الطابور الصباحي الخاصة

المــوسم الثقــافــي السنــوي 

    تكريم الطلبة المتفوقين في الفصل األول:
على  الحاصلين  المتوفقين  الطلبة  تكريم  تمَّ  والبهجة  الفرح  من  بجٍو 
الفصل  امتحانات  نتائج  في  المرتفع  واالمتياز  االمتياز  معدل 
من  الطلبة  من  كبير  عدد  المنصة  اعتلى  وقد  األول  الدراسي 
 . حققوها  التي  بالنتائج  سعادتهم  عن  عبروا  الذين  المراحل  الجميع 

     يوم األم العالمي:
عرفانا منا بدور األم والجهد الكبير الذي تبذله في سبيل رعاية األبناء 
وتربيتهم على كافة النواحي  . نظم قسم االرشاد االجتماعي برنامًجا 
بعنوان  تمثيلي  موقف  بعمل  وذلك   ) مارس   21( اليوم  بهذا  خاًصا 
)الجنة تحت أقدام األمهات ( ، وتخلل االبرنامج تكريم الطالب حسين 
أحمد من الصف الخامس الذي فاز بلقب )االبن البار(  للطلبة و األستاذ 
تكريم  تمَّ  كما   ، األساتذة  من  باللقب  فاز  الذي  سعيد  زهير  الفاضل 
األستاذة الفاضلة أمل طراده لفوزها بلقب األم المعلمة كما تمَّ ترشيح 
كلمة  البرنامج  تخلل  و   ، معلمة  كأم  سلمان  زينب  الفاضلة  األستاذة 
. عيسى  أ.وسيله  األستاذة  االجتماعية  للمرشدة  وأفضالها   األم  بحق 

     

    يوم العمال :
خاًصا  برناًمجا  المدرسة  إدارة  نظمت   ، العاملة   لأليدي  تكريــًما 
بمناسبةعيد العمال ، تمَّ فيه تقديم الهدايا  لجميع العمال والعامالت في  
المدرسة  وتوجهت مديرة بالمدرسة بالشكر للجميع على الجهود المبذولة .

ا مدرسة لؤلؤة الخليج العربي / العدد يونيو - 2012 
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معرض الفنون العاشر:
تحت عنوان » الجمال في إعادة التدوير » افتتحت مدرسة لؤلؤة الخليج 

العربي معرض الفن السنوي برعاية الفنانة التشكلية األستاذة  نبيلة الخير  
وقد تضمن المعرض  أعمااًل يدوية وفنية مما أبدعته أيدي طلبة المدرسة 

ُصنعت من مواد قابلة إلعادة التدوير،  وقد توجهت إدارة المدرسة بالشكر 
لكل من ساهم في انجاح المعرض 

 يوم المسرح العالمي:
بمناسبة اليوم العالمي للمسرح الموافق 27 مارس نظمت لجنة الموهوبين 
بالمدرسة مسابقة األداء التمثيلي ، بحضور رئيس مجلس إدارة المدرسة 
أ.محمد العالي ومديرة المدرسة أ.ابتسام الزيرة . تسابق المشاركون في 

األداء المسرحي الفردي وهو عبارة عن مشاهد  يقوم الطالب بأدائها 
بشكل فردي لدقائق معدوده يبرز الطالب خاللها مواهبه التمثيلية ومن ثم 
تقوم لجنة التحكيم بتقييم أداء الطالب وإبداء المالحظات . تم استضافة كل 
من المخرج محمود الشيخ والفنان سيدصادق العلوي والشاعر المسرحي 

مهدي سلمان الذين أبدوا سعادتهم بأداء الطالب وتنظيم الفعالية وقد تم 
اختيار أفضل ثالثة مراكز من قبل لجنة التحكيم . ما ميز الفعالية إبرازها 
لمواهب الطالب المتعددة حيث شاهدنا الموهوبين في الكتابة والتصوير 

وفن التجميل واإللقاء وفي نهاية الفعالية تم تكريم جميع الطلبة المشاركين 
وتسليم الضيوف دروع المشاركة.

يوم الفنون واألشغال اليدوية: 
نظم قسم التربية الفنية فعاليته السنوية التي يتطلع لها الطلبة كل عام » 

يوم  الفن و األشغال اليدويه » وذلك يوم االثنين الموافق  2012/3/12 
تقديًرا لمواهب الطلبة الفنية ومساعدتهم على التعبير وابراز قدراتهم 

وطاقاتهم بمختلف الخامات الفنية .
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   يوم الشعر العالمي :
نظم قسم اللغة العربية في مدرسة لؤلؤة الخليج العربي االحتفال الثامن 
بيوم الشعر العالمي تحت عنوان )الشعر األندلسي والموشحات(، وذلك 
في الحادي والعشرين من شهر مارس 2012م . حيث تضمن االحتفال 
العديد من البرامج والفقرات التي قدمت من قبل طالب المدرسة بمراحلهم 
المختلفة، وبمشاركة فَعالة من قبل األساتذه األفاضل ، وقد حضر االحتفال 

العديد من أولياء أمور الطلبة والضيوف الكرام .

   الكرنفال السنوي 
تحت عنوان ) ألوان الحياة ( أقيم الكرنفال الترفيهي السنوي بهدف 
دعم قسم التربية الرياضية ، وقد تخلل الكرنفال الكثير من األلعاب 

والمفاجآت بحضور عدد من أولياء األمور الذين شاركوا أطفالهم اللعب 
والمرح .   

   التوعيه المهنيه لطالب الصفوف العليا :
نظرهم  وجهة  وتصويب  للطلبة  المستقبلية  اختيارالمهنة  ألهمية  نظرا 
تجاه بعض المهن ، وأهمية اختيار التخصص الجامعي على أسس سليمة 
)من  للصفوف  المهنية  التوعية  برنامج  االجتماعي  االرشاد  قسم  .نظم 
التاسع إلى الثاني عشر ( وذلك على مدى يومين متتاليين . تم خالل اليوم 
األول استضافة أساتذة من الجامعات والمعاهد لتعريف الطلبة بامكانيات 
اكتشاف  الجامعات  ومحاضرات حول  الدراسة والتخصصات في هذه 
فكانت عن  الثانية  المحاضرة  ،أما  المناسب  التخصص  واختيار  الميول 
المتخصصين  استضافة  تم  التالي  اليوم  في  .و  والعمل  الدراسة  فرص 
في مختلف المهن لتعريف الطلبة بطبيعة تخصصاتهم والصعوبات التي 
اختتام  وتم   . الحالية  المهنة  عمل  وطبيعة   ، اجتازوها  وكيف  واجهتهم 

الفعالية بشكر المتخصصين وتكريمهم من قبل مديرة المدرسة. 

     إسبوع التربية اإلسالمية والفرنسي:
» غير كلماتك تغير حياتك« هذا هو شعار فعاليات أسبوع قسم التربية 
قدمت  فعاليات عدة  األول    لعامه  القسم  قام  فقد   . العام  لهذا  اإلسالمية 
وغرس  للطالب  الديني  الوازع  تنمية  غايتها   ، مختلفة  برامج  للطلبة  
كان  كما   .  ) الصالة   ( القيم  هذه  رأس  وعلى  نفوسهم  في  القرآن  قيم 
نصيب للثقافه الفرنسية حيث تنوعت فقرات وبرامج االذاعه الصباحية 

من أناشيد ومسابقات تعليميه وثقافية قدمت باللغة الفرنسية .

   فعاليات مركز مصادر التعلم للفصل الدراسي الثاني من   
عام2012.

أقام مركز مصادر التعلم فعالياته السنوية في أسبوع القراءة والتي 
أقيمت تحت شعار )  إقرأ وغيّر العالم من حولك ( من الفترة  25 
مارس الى 29 مارس من العام2012  ، وقد تضمن هذا االسبوع 

العديد من الفعاليات المتنوعة والتي تعزز حب القراءة والتشجيع عليها 
للطلبة من جميع المراحل .

في اليوم األول قمنا بعمل مسرح العرائس للصف األول و تقديم فقرات 
الثالث  للصف  األول  الصف  من  للطلبة  الصباحي  الطابور  في  متنوعة 
مسابقة  بعمل  وقمنا  والثالث  الثاني  للصفين   ، األسبوع  أيام  مدار  على 
لتصميم أفضل فاصل كتاب، وقد فاز بالمركز األول الطالبة خديجة سعيد 
من الصف الثاني-ب ،كما تم عمل أنشطة متنوعة للصفوف من الرابع 
الى السادس  ولصفوف المرحلة العليا تم تنظيم رحلة لمعرض الكتاب 
أسبوع  فيها  أقيم  التي  الفترة  في  صادف  والذي  السابع  للصف  الدولي 

القراءة.
وأما مرحلتي الحضانة والروضة فكان نصيبهما من أسبوع القراءة هو 
إقامة فعالية » كل يوم قصة مع الجدة حصة « والتي قامت فيها مشكورةً 
السيدة: منى إبراهيم بتقمص دور الجدة حصة التي تروي قصص شعبية 
وأبدوا  الفكرة  بهذه  كثيرا  األطفال  استمتع  وقد  يومي،  بشكل  لألطفال 

تفاعالً كبيراً معها وكذلك المدرسات.
وعلى صعيد تنمية حب المشاركة والعطاء قام مركز مصادر التعلم بعمل 
مشروع التبرع بالكتب األول والذي تم فيه جمع ما يزيد عن 100 كتاب 
سيتم  والذي  الطلبة  من   « يتيم  لكل   ، كتاب  بيت  كل  من  شعار«  تحت 

التبرع بهم لصالح الجمعية الملكية لرعاية األيتام.
الطلبة  من  العديد  تكريم  تم  التعلم  مصادر  مركز  فعاليات  ختام  وفي 
أفضل  لتكريم  إضافة  الصفوف  وأفضل  استعارة  األكثر  و  المتميزين 

المدرسات في حصص المكتبة.
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  CASخدمة المجتمع
PlaceActivitiesCAS Activities

Colombo, Sri-LankaEducational and Cultural DiversityFeb 1-10
Awal Hall APGYouth Talk ConferenceFeb 21

APG SchoolVideo Making & Bulletin Board Decora-
tion .

Feb 23,March 19,April 17

ManamaCreative Making of Fishing ToolsFeb 24-March 9

APG School
• Sports fest Preparation Assis tance .
• Student Council Program & Assis-
tance.
•  Football Coaching Assistance.

Feb 26-March 15

SitraAl Dar Island- Awareness of Marine Life 
Cycle .

March 1

Salmaniya Medical 
Complex .

Assistance to the Boys Scout & Girls 
Scout in Salmaniya Hospital .

March 3

Awal,APG School  
Character Building & Moral Counseling 
to Gr 7 & 9 .z

March 7 & 14

Saar, Manama
  Volunteer at Bahrain Society for the
 Prevention Cruelty to Animals Center
 BSPCA

March 3,10 & 17
April  7,14 & 28

Arad Park
 Participation in Mathematics Club &
Sports Club Assistance

March 8,14,21,28
April 5,12,19,26

APG School
 Assistance to Boys Scout & Girls School
Parade & Park Cleaning

March 22

ManamaVolunteer at Delta CompanyApril 14-17
 Exhibition Center,

Manama
 Participate in Food & Hospitality Expo
and Health and Wellness Expo

April 18

APG SchoolCarnival AssistanceApril 30
JuffairAl-Juffairy Dental AssistanceMay 23 & May 30
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فعاليات قسم الكشافة والزهرات

    حية بية عيد االضحى :
من ضمن برامج الفرقة الكشفية للمدرسة تمكن فريق الكشافة والزهرات 
معاً بإحياء مناسبة عيد االضحى المبارك وقاموا  برمي ) حية بية ( العيد 

تعبيرا عن المناسبة نفسها  حيث قضوا يوما ترفيهياًً في احدى سواحل مملكة 
البحرين عصراً شمال المملكة . 

 
    مسابقة القران الكريم:  

اقامت فرقة االرشاد الكشفي بوزارة التربية مسابقة القران الكريم بالتعاون 
مع احدى مدارس المملكة الحكومية ، وعلى اثرها تم اختيار الكشاف  ايمن 
شفيع من الصف السادس  ممثال مدرسة لولوة الخايج العربي ليكون متسابقا 

للقران الكريم حفظا وتالوة.

•  وفقاً لتعليمات وزارة التربية و التعليم تم تنظيم حفل الوعد لفرقة زهرات 
القائدة  و  الزيرة  أ.أبتسام  المدرسة  مديرة  بحضور  أوال  قاعة  في  المدرسة 
بالوزارة عبير بو رعد  وقائدة الزهرات بالمدرسة أ.أماني المؤمن وأ.ماليني 
تم خاللة إلقاء وعد الزهرات وتقليد الفوالر الخاص بكل طالبة وسط فرحة 

أولياء االمور بهذا الحدث.

•  من ضمن فعاليات أنشطة الحركة الكشفية بمدرسة لؤلؤة الخليج العربي 
تعليم الزهرات فنون االعتماد على النفس ومنها كيفية أعداد االطعمة الصحية 

مثل )فطائر البانكيك و سلطة الفواكة و الكب كيك(.

األنتماء  قيم  ترسيخ  و  المواطنة  بأهمية  الخليج  لؤلؤة  مدرسة  من  ايماناً    •
للوطن قامت زهرات لؤلؤة الخليج العربي باألحتفال بالعيد الوطني وصنع 

بطاقات في حب الوطن.

القدم-  )كرة  في  مسابقات  منها  الرياضية  األنشطة  من  بالعديد  القيام  تم    •
كرة السلة-كرة الطائرة( مع العديد من المسابقات المشتركة مع فرقة كشافة 

مدرسة لؤلؤة الخليج العربي بقيادة أ.زهير السعيد.

الحركة  تاريخ  تثقيفي عن  الزهرة من خالل حضور عرض  قيم  •  تعزيز 
الكشفية وتعليم الزهرات الطريقة الصحيحة في لبس الفوالر و تحية العلم.

•   تنمية جانب العمل اليدوي لزهرات لؤلؤة الخليج العربي تم صنع طائرة 
ورقية بالمشاركة مع بعضهم البعض.

•  تنمية الجانب األنساني من خالل القيام بزيارة مستشفي السلمانية و القيام 
بأعطاء هدايا رمزية لألطفال المرضى.

•  الى جانب مشاركات زهرات لؤلؤة الخليج العربي لألنشطة المقامة من قبل 
وزارة التربية و التعليم قسم التربية الرياضية و الحركة الكشفية .
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محمية العرين :  
من ضمن برنامج االخوة البحريني لوزارة التربية والتعليم 

اقامت االدارة الكشفية بالوزارة رحلة اخوية لبعض مدارس 
البحرين رحلة اخوية توفيهية لمحمية العرين وكان لمدرستنا 

دور كبير في هذا العيد االخوي حيث تعرف الجميع على بعضهم 
البعض من خالل تعاونهم في البرامج المطروحة وتفعيلها خالل 

االنشطة المطروحة لهم 



   محاضرات شرطة المجتمع: 
في إطار حرص قسم اإلرشاد على تلبية متطلبات كل مرحلة عمرية لطالبها بما يناسب مرحلة النمو الخاصة بهم . نظم القسم برامج توعية 

إرشادية لطالب المدرسة على اختالف مراحلهم حيث تمَّ التركيز على احتياجات كل فئة و تنظيم المحاضرة المالئمة لهم .

  APG Advances by 37% in Mathletics 2012 :
Proof that practice makes perfect, APG demonstrated 
a 37% progress in the Mathletics Trial early this year. 
Mathletics is a 24/7 access online game with a variety 
of curricula tailored to individual student’s needs. The 
Mathletics Trial, which was held on January 20 until 
February 2, encompassed a series of arithmetic ques-
tions answered by 150 APG students from fourth to sixth 
grade. The students answered 48,403 Live Mathletics 
and 15,946 Mathletics Curricula questions, summing 
up to an astounding 64,349 questions answered by the 
participating students. “The 37% improvement is good. 
It shows that our students have better proclivity to Math 
games and that their parents fully supported them in their 
quest for learning,” shared Ms. Ruyena Caluyo, Math-
ematics Department head. 

APG News casting Contest: A Real News casting 
Show :
APG aspiring newscasters and commercial presenters 
competed in the first APG News casting Contest held on 
April 23, 2012 at Awal Hall. The said competition was 
conceptualized and spearheaded by Miss Maria, Miss 
Vanessa, Miss Karen, Miss Pamela and Mr. Belben and 
participated by Grade 6 students who had undergone the 
elimination process.
The whole competition was just like a real newscast-
ing television show as the presenters and newscasters 
showed their best in their roles and in delivering dif-
ferent news articles. Adding to this, the commercial of 
every section also manifested the variety of talents of the 
students.

But as the old adage goes “there is always a winner 
in every completion”. In the newscasting, the follow-
ing were the winners:1st Position – Mohammed Jaffar 
Mohammed Othman
2nd Position – Hussain Mohammed Mansoor Al-
mahari3rd Position – Yousif Mohammed A.Hussain 
Al-Sharakhi
4th Position – Khalid Waleed Hussain Ali Abbas 5th 
Position – Hassan Mohammed Radhi Ali
Adding to the success of the contest was the lively and 
articulate hosting of the two talented anchor persons, 
Mohammed Abdulla Habib of Gr. 6E and Zain Yasser 
Al Mandeel of Gr. 6A.  

APG Vies for the Top Spot on the World 
Maths Day 2012 :
With the objective to encourage learners to become 
highly educated citizens with international mindsets, 
APG School seized the opportunity to play and win 
in the 2012 World Maths Day on March 6- 8, 2012.
With the aim of enjoying and achieving at the same 
time, 422 students from 26 classrooms answered an 
impressive 47,894 questions with a 94% accuracy rate. 
The statistics are attained by the collaborative efforts 
of the top three classes: 7B, 6B, and 6E, through the 
topnotch performance of 10 students listed as follows: 
1. Basmallah JafferAli )6B(2. Moh’d Jassim Hussain  
)7B(3. Hussain Moh’d Ebrahim Mohammed )7B(4. 
Mahmood Sadiq )6E(5. Yousif Ahmed Mirza Hassan 
)7C(6. Mohammed Fawaz Al Sammak )7B(7. Yousif 
Hassan – Al Hamad )4D(8. Moh’d Jaffer Al Akram  
)5E(9. Mohammed Nasser ShababAli )7B(10. Sajaad 
Sadiq Al Hadaad )7B(
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المحاضرات الصحيه والتثقيفيه

School Competitions



   APG SPIN A WIN Game Show :
Social Studies Department spearheaded the Spin–A–Win 
Contest for Grades 4 and 5 which showcased the students’ 
broad knowledge in different areas of learning through 
a fun-filled game show. This was the first time that the 
school conducted an activity that has a scenario of a tel-
evision game show which really entertained the students. 
In Grade 4, Team B stood firm and strong. The team mem-
bers were Salman Salah Abbas – Gr. 4E,  Ali Mohammed 
Radhi – Gr. 4D, Yousif Husain Khalil – Gr. 4F and S. 
Hussain Asad – Gr. 4C. In Grade 5, Team C proved to be 
the most knowledgeable. The team members were Mo-
hammed Sadiq Ahmed Ali – Gr. 5C, Zainab Mohammed 
Ahmed Dhaif – Gr. 5B, Yousif Ahmed Khadeem – Gr. 5E, 
and S. Hussain S. Hameed S. Mahdi MAhfood – Gr. 5C.

ECHOES-   AN INTERSCHOOL SPEECH 
SYMPOSIUM WINNERS :
APG School held its second inter school  speech sympo-
sium contest on April 25, 2012. Five school participated in 
this contests. The winners a were 
ORATION CONTEST- 
1ST PLACE KARTHIK M. MENON The Indian School
2nd PLACE DIANDRA GODINHO The Asian School

EXTEMPORANEOUS SPEAKING CONTEST
1ST PLACE RITU ANN  The Indian School
2nd PLACE UTSO ROY  The New Millennium 
School

 WINNER OF DREAM CAR CONTEST :
Zainab Husain Moh›d Ahmed Al Mahdi got  the 3rd place 
in the  6th Toyota Dream Car Contest, Bahrain  last 15th 
February 2012. She was awarded with BD100 as prize.
Congratulations, Zainab, APG School is truly proud of 
you.

اليوم األخضر: 
بمناسبة أسبوع الشجره نظم قسم الروضه للبراعم اليوم الزراعي األخضر في أجواء مليئة 
بالمرح والتعاون وذلك يوم األربعاء الموافق 2012/2/29 حيث تم تدريبهم على الزراعه 

والمحافظه على الزرع في حديقة المدرسة.

اليوم الترفيهي: 
 كان يوم الخميس الموافق 2012/5/24من نصيب أطفال الحضانة والروضة حيث قضوا 

أجمل أوقاتهم بين اللعب والمرح.

في إطار اهتمام المدرسة وحرصها على إبراز مواهب أبنائها الطلبة  ، نظم 
قسم رعاية الموهوبين بالمدرسة أسبوعيا برامج  في نقش جاليري بحضور 
رئيس مجلس إدارة المدرسة أ.محمد العالي ومديرة المدرسة أ.ابتسام الزيرة 
الطالب  لتشجيع  ،و  وزمالئهم   الموهوبين  الطلبة  أمور  أولياء  دعوة  تم  و 
على تنمية مواهبهم وصقلها وتوجيهها توجيها سليما  تتم استضافة شخصيات 
الطالب  تكريم  تم  فعالية  كل  ختام  وفي  الموهبة  مجال  في  متخصصة  
المشاركين والضيوف. بدأ البرنامج فعالياته بتاريخ 31 مارس 2012  مع 
الطالب الموهوب في فن األورغامي عبد العزيز عبدهللا  وباستضافة الفنان 
محمد طه الذي أبدى إعجابه بمستوى الطالب المتميز .وفي الرسم  تم اختيار 
الذين تم ترشيحهم من قبل مدرساتهم من طالب الصف  المتميزين  الطالب 
الفنان محمد طه الذي قام بتقييم أعمال  الثاني والثالث االبتدائي وباستضافة 

الطالب  وأبدى سعادته بالطلبة وباإلدارة 

التي تنظم مثل هذه البرامج الهادفة التي من شأنها دفع هذه المواهب إلى التألق 
واإلرتقاء. وذلك يوم السبت 7 أبريل 2012  . 

مع  الجيتار  على  العزف  في  موسيقية   أمسية  الثالث  األسبوع  في  وأقيم 
الطالب الموهوب أحمد بدر من الصف الحادي عشر الذي  رافقه في العزف 
شجعوا  الذين  الموسيقيين  من  عدد  لحضور  باإلضافة  القاسم  يوسف  الفنان 
تستحق  مميزة  موهبة  فيه  وجدوا  حيث  والتدريب  المثابرة  على  الطالب 

التشجيع. 
الموهوبين حيث شارك في  باللغة االنجليزية حظ  من برنامج    وللخطابة 
من  كل  البرنامج  في  . شارك  العليا  الصفوف  الفعالية مجموعة من طالب 
أ.محمد عبدهللا عيسى وأ.سلمان رحمة وأ.مريم شكري الذين أبدوا سعادتهم 
وإعجابهم بمستوى الطالب المميز وأعطوهم بعض النصائح التي تساعدهم 

في تنمية موهبتهم .
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   فعاليات قسم البراعم الصغيرة

برامج رعاية الموهوبين



التجميل  الفعالية بعض األسس في عملية  البرنامج  حيث عرضت خالل هذه  الثاني عشر نصيب في  الموهوبة عال عادل من الصف  وللطالبة 
واألدوات المستخدمة لذلك ووظيفة كل أداة ، ثم نفذت عملية وضع 
المكياج على إحدى الفتيات مع الشرح الوافي لكل خطوات التنفيذ .

وختام برنامج الموهوبين لهذا العام كان في تالوة القرآن الكريم  حيث تم اختيار مجموعة من الطلبة الذين تم ترشيحهم من قبل المدرسين وهم سيد 
حسين أسعد من الصف الرابع والطالبان سيدهاشم جميل ومحمدعباهلل من الصف السادس والطالبان جاسم المدحوب وعقيل أحمد من الصف السابع 
والطالب حسن الجبل من الصف الثامن وقد تمت استضافة مديرة مركز سنابل الغدير لعلوم القرآن الكريم ، وقد رافق الطلبة أولياء أمورهم الذين 

لم يخفوا سعادتهم بإتاحة فرصة كهذه إلبنائهم و بادروا بشكر إدارة المدرسة ولجنة الموهوبين على تنظيم مثل هذه الفعالية . 

تخلله عرض  الذي  السنوي  الختامي  الحفل  المدرسة  أقامت  عام  ككل 
 ، والفرنسية  االنكليزية  العربية  الثالت  باللغات  وأناشيد  مسرحيات 
وقد هدفت الفقرات إلى تنمية القيم األخالقية واإلنسانية وشجعت على 
المسامحة والمحبة بين الجميع  .  وكانت مفاجأة هذا العام تكريم إدارة 
الذين  والموظفين  والتعليمية  اإلداية  الهيئة  أفراد  من  لعدد  المدرسة 

أمضوا في خدمة المدرسة والطلبة خمس سنوات وأكثر  .

Clubs Fever is on!
 A  large number of students from Grades 7 to 12  
crowded  the ground floor area of the Senior Build-
ing in order to participate in the school’s first ever 
Clubs Fair 2012 which was  launched on March 7 
of this year. The 30-minute display of promotional 
campaign by the coaches had indeed been success-
ful with the students rushing in to look for a group 
they would like to enroll. 

A highly interactive drama workshop was conducted by 
Ms. Maria Bordalejo on April 16, 2012 at the Arados 
Hall, for students from the Drama club. 
ARTSPOT is an educational theatre company. Since 
its creation in 1997, they have been deeply involved in 
exploring alternatives and new sidelights to education 
through the art of theatre.
. Ms. Maria conducted various group exercises involv-
ing innovative ideas and techniques that brought out the 
acting talents of the students. 
The students found the session highly entertaining, fun 
and a “great learning experience”. They said they were 
looking forward to more such sessions. 

To enhance the reading skills and develop young 
children’s ability to appreciate the English language, 
another engaging activity was organized by the British 
Council representatives, the Kids Read: Community 
Event 2 which was held at Al Aali Mall Central Hall on 
February 25, 2012.A group of students and teachers of 
Arabian Pearl Gulf )APG( School joined the activity. 
The children were gathered and sorted into age groups 
for the storytelling sessions. After the storytelling, the 
children participated in some language activities and 
games where prizes were given.
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APG Clubs الحفل الختامي السنوي  

 Drama Workshop  APG kids join Kids Read

 سجل اآلن في المعسكرات الطالبية الصيفية 
من خالل خدمة األندية الصيفية عبر

http://bit.ly/SmrClb
تبدأ األنشطة من 19 يونيو حتى 19 يوليو

إجازة سعيدة وممتعة نتمناها لكم 



The school celebrated Reading Week during the week of 
25th to 29th March, 2012 with the theme Read…Change 
the World.
The library staff facilitated fun activities to promote the en-
joyment of reading to all students of APG. Choral Presenta-
tions by selected students from Grades 1 to 3 were staged 
during the Morning Assembly. Some parents read aloud 
stories to our Kindergarten Students, whilst, a special pup-
pet show was organized for the Grade 1 students.
Over 287 blank bookmarks were given to Grades 2 to 3 
during the library period to facilitate the Bookmark Making 
Contest. Fall into Reading activity was facilitated during 
the English classes for 4th, 5th, and 6th to give the students 
the opportunity to share their wonderful ideas and experi-
ences about reading. There were 17 winners selected from 
different classes. Five students made it to the top; READ-O 
game was facilitated to extend the celebration to the stu-
dents in the higher grade. 
As part of the Reading Week Celebration, the first Book 
Drive in APG School was launched on 29th March, 2012 
with the theme “A BOOK FROM EVERY HOME, A 
BOOK FOR EVERY ORPHAN.” The first Book Drive 
project was initiated with an aim to collect books for or-
phans in Bahrain.

 APG TALENTED STUDENTS IN ARTS
Selected talented students in Arts from Grades 6 to 8 had 
a special trip to the gallery of one of the famous artists in 
Bahrain, Mr. Abbas Almosawi . It was a worthwhile expe-
rience for the students touring around the gallery with Mr. 
Abbas’ adorable masterpieces plus an unending sharing 
of ideas about painting and making a simple thing into a 
grand artwork. 

APG SCHOOL CONQUERS WORLD 
SCHOLAR’S CUP
No mountains too high and no rivers too deep for the 
eight junior students who just recently participated in the 
WORLD SCHOLAR’S CUP-Dubai Round last March 23 
-24, 2012.  The event took place at Jumeirah College and 
Gems World Academy, Dubai, U.A.E.   Kawther Mohd 
from Grade 9A won Silver Medal in the Essay Event 
specifically under the Arts Category of Music.  The team 
which included Kawther Mohd, Mariam Alhawachy, and 
Mohd Jassim has qualified for the GLOBAL ROUND to 
be held in Bangkok, Thailand on June 21-24, 2012.  Two 
of the highlights of the event were the piano recital of Ab-
dulla Al Jazeeri from Grade 8 and Kawther Mohd’s  rais-
ing the Bahrain Flag high on the stage during the Schol-
ar’s Show.  She was joined in by the rest of the group 

World Poetry Day: A Celebration 
In observance of the UNESCO World Poetry day last 
March 21, 2012, APG school celebrated with the entire 
world the musicality, colors and rhythm of emotions and 
thoughts. A poetry wall was put up in the high school 
area to showcase original compositions of APG’s finest 
poets. 
Furthermore, another first happened on that momentous 
occasion- the Shakespeare Festival. Motion pictures’ 
adaptation of four of Shakespeare’s critically acclaimed 
plays- Hamlet, Merchant of Venice, Much Ado About 
Nothing and As You Like It- were screened simultane-
ously in different classrooms using the state-of-art active 
boards.Tickets were sold for 200 fils. Proceeds of the 
said project were donated to the IB social arm, the Crea-
tivity Action and Service )CAS( program.  Moreover, the 
IB-CAS students took the opportunity to generate funds 
for their outreach programs by selling popcorns, donuts 
and nachos. 

Inter faith Dialogue
»We may have different religions, different languages, different color-
ed skin, but we all belong to one human race.«    
   -- Kofi Annan-- 
Another unprecedented event marked the history of APG School, as 
APG UNESCO-ASP net held its much-anticipated flagship project of 
the year, The Inter-faith Dialogue on Tuesday, 3rd of April. 
Four distinguished representatives from four major religions namely 
Christianity, Judaism, Islam and Hinduism spoke on the said event. 
Reverend Hani Aziz, a Catholic priest, emphasized the virtues of 
love, peace and tolerance. Mr. Ebrahim Nonoo, a renowned and suc-
cessful businessman, talked about the sacred rites, ceremonies as well 
as basic tenets and beliefs of Judaism. Dr. Hussain Ridha, a retired 
business executive and presently one of the government advisers for 
the Economic Reform projects of the Economic Development Board,  
spoke on behalf of Islam. He cited some passages from the letter of 
Prophet Muhammad as regard the call for peaceful co-existence of 
Muslims and Christians. Dr. Ridha also encouraged the audience to 
be tolerant and respectful of other’s beliefs and faith. The last but 
definitely not the least speaker was the beloved vice-principal of APG 
School, Ms. Gupta, who shared some of Hinduism’s beliefs, practices 
and ceremonies. She explained some of the reasons behind Hindus 
colorful and festive religious rites. She also cited some similarities 
between Islam and Hinduism, which caught the interest of the stu-
dents.The dialogue ended with a twenty-minute open forum. Students 
took the said opportunity to ask some questions to the speakers, who 
in turn were very enthusiastic in answering. 
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Reading Week

Special Trips


