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Welcome to the new academic year of 2019-2020. I am so excited to be the
Busy Bees Teacher and welcome all of you to our classroom.
I have been working here at Ahlia School for nine years now and my sixteenth
year teaching as a pre school teacher.
Let’s work together to make this year full of fun, learning, and amazing growth
for our Busy Bees.

My objective will be to provide a positive and nurturing environment with lots of
learning through play where your child will feel happy and LOVE to learn.
Nursery is a special year as for many of our children it’s their first time away
from home.
Helping in the classroom will be Ms. Duaa, our Classroom Assistant and our
Classroom Nanny, Ms. Sathi.

Communication is very important towards your child’s success. I will be
communicating with parents throughout the year on a daily basis if needed using
the school diary, we also have the monthly newsletters and our latest means of
communication is Class Dojo.

Please do not hesitate to contact me with any questions or
concerns.

I look forward to an exciting year ahead and a buzzing
year together.

Ms. Katrina Mclernon
Busy Bees Homeroom Teacher.



  مملكة البحرين 

  وزارة التربية والتعليم/ التعليم الخاص 

  المدرسة األهلية الخاصة 
 

 

 

 

 

 

 رسالة تعريفية

         م 2019 / 8/  29التاريخ:      

                                                                              أعزائي أولياء أمور طلبتنا الكرام .... 
والتربية اإلسالمية                                                               وباسم معلمات اللغة العربيةباسمى 

                                                       يسعدني ويشرفني إنضمامي لعائلة المدرسة األهلية ....
                                                      م2020 -2019نرحب بكم في عامنا الدراسي الجديد لعام 

                                            وبتعاونكم معنا نرتقي بأبنائنا الطلبة وبمستوياتهم العلمية والعملية .
          أقربكم من بعض  مسيرتي المهنية لتقفوا على محطاتها العلمية والعملية .... كما يشرفني أن

  

ــ حاصلة على شهادة دبلوم تربية في رياض األطفال من جامعة البحرين .                                       
        ) في المدرسة األهلية .                      سنتانــ مدرسة لغة عربية وتربية دينية ورياضيات لمدة ( 

سنوات) في مدرسة الرجاء .                                                            10ــ مدرسة روضة لمدة (

   سنوات) في مدرسة النور العالمية .                           4ــ مدرسة لغة عربية وتربية إسالمية لمدة (
ــ مدرسة مساعدة في قسم الروضة لمدة (سنة) في مدرسة القلب المقدس .                                    

ــ حضرت العديد من المؤتمرات وورش العمل الخاصة برياض األطفال واستراتيجيات التدريس الفعّال .        

    

 

  أتمنى اإلرتقاء بأطفالي األعزاء في جميع الجوانب وذلك بتعاوننا المثمر والفعّال .
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