
Dear GISC families,

The next two weeks will be more joyful than ever at GEMS International School
Cairo! Winter holiday celebrations will echo through our halls, and we hope that
you will join in all the festivities. As Term 1 comes to a close, we will also
celebrate almost three months of an incredible education experience that has
positively impacted our students, staff, and our parent community, and set a
new standard for international schools in Cairo! We look forward to 2023 with
great enthusiasm to continue to build on the premium quality school experience
that you expect.

To date, we have welcomed over 100 prospective new families who are also
considering all that GISC can offer to their children. While we close 2022, our
eyes are also on school year 2023-24 and the tremendous growth in students
and staff that will take us in to our second full year. Please share the good news
about GISC with friends and family, and encourage them to apply:
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After School Clubs and Activities announcements for Term 2 will be coming
soon!
Examples of some activities are (Basketball, Football, kickboxing, Drama, Arts &
Crafts, etc.)

On behalf of the entire GISC staff, I wish each of you love, hope, and joy in the
days ahead as you enjoy a festive season and the winter holiday vacation!

We look forward to welcoming you to our holiday celebrations over the next 2
weeks - Christmas Bazaar and Holiday Concerts.
It is exciting to celebrate with our entire GISC community and we can't wait to
see you!

Warmest regards,

Catherine Spencer
 

Message from the Head of School
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IMPORTANT DATES TO REMEMBER:
 
December 9- Holiday Bazaar on the GISC campus from 1 to
6PM
Join us for fun, food, and holiday shopping for the whole
family!

December 11, 12 – IB PYP and MYP consultancy visit on
campus
Official IB consultants will review our IB progress to date as we
prepare for full accreditation.

December 12 – Parent Council meeting, 8:15AM
Parentcouncil_gic@gemsedu.com

December 15 – HOLIDAY CONCERTS!
PreK – G3, 9-10:30AM, MPH
G4 – G8, 11:30AM – 12:30PM
Dismissal for all students is at 1PM and buses will depart at
that time. Parents are welcome to take children home after
their performances.

December 16 through January 7 -Winter Holiday Break
January 1 - Happy New Year 2023!
January 8 – First day of Term 2 (Pending government holiday
announcements)

Upcoming in January: Parent Toddle online “refresh” training,
Engineering Days for all grade levels, After School Clubs and
Activities, Parent Master Class on inclusion, social media, and
bullying, CAT4 student assessments
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رسالة من مديرة المدرسة 
السادة عائلة مدرسة جيمس الدولية

األسبوعان المقبالن سيكونان أكثر بهجة من أي وقت مضى في مدرسة جيمس الدولية!!

بالقاهرة

 
سوف يتردد صدى احتفاالت العطلة الشتوية في قاعاتنا ، ونتمنى أن تنضموا إىل جميع

االحتفاالت

 
مع اقتراب انتهاء الفصل األول ، سنحتفل أيًضا بما يقرب من ثالثة أشهر من تجربة تعليمية

مذهلة أثرت بشكل إيجابي عىل طالبنا وموظفينا ومجتمع أولياء األمور ، ووضعنا معياًرا

جديًدا للمدارس الدولية في القاهرة! نتطلع إىل عام 2023 بحماس كبير لمواصلة بناء تجربة

المدرسة عالية الجودة التي تتوقعها

 
حتى اآلن ، استقبلنا أكثر من 100 عائلة جديدة محتملة, تفكر أيًضا في االنضمام اىل كل ما

 يمكن أن تقدمه المدرسة ألطفالهم
بينما نغلق عام 2022 ، تتجه أعيننا أيًضا إىل العام الدراسي 2023-24 والنمو الهائل في

الطالب والموظفين الذي سيأخذنا إىل عامنا الثانى

يرجى مشاركة األخبار السارة حول GISC مع األصدقاء والعائلة ، وتشجيعهم عىل التقديم
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سيتم اإلعالن عن نوادي وأنشطة الفصل الدراسي الثاني قريًبا

 
من أمثلة بعض األنشطة (كرة السلة ، كرة القدم ، المالكمه ، الدراما ، الفنون والحرف اليدوية

(.، إلخ
 

 نتطلع إىل الترحيب بكم في احتفاالتنا بالعطالت عىل مدار األسبوعين المقبلين - با
الكريسماس وحفالت األعياد  

إنه لمن المثير أن نحتفل مع مجتمع GISC بأكمله وال نطيق االنتظار لرؤيتك
 

نيابة عن جميع موظفي المدرسة، أتمنى لكل واحد منكم الحب واألمل والفرح في األيام
!المقبلة حيث تستمتع بموسم األعياد وعطلة الشتاء

أحر التحيات

 
كاثرين سبنسر
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    تواريخ مهمة يجب تذكرها:

 

9 ديسمبر- بازار العطالت في حرم GISC من 1 إىل 6 مساًء.
                                                                                                                                                  

   انضم إلينا من أجل المتعة والطعام والتسوق في العطالت لجميع أفراد األسرة
 

11 و 12 ديسمبر- زيارة استشارية لبرنامج البكالوريا الدولية (IB PYP) وبرنامج
 السنوات المتوسطة (MYP) في المدرسة. 

سيراجع مستشارو البكالوريا الّدولّية IB تقدمنا   حتى اآلن بينما نستعد لالعتماد الكامل.

 
12 ديسمبر - اجتماع مجلس اآلباء ، 8:15 صباًحا 

 
Parentcouncil_gic@gemsedu.com

15 ديسمبر - حفالت األعياد!
 

MPHمن الساعه 9:00 اىل 10:30 فى ال G3 اىل Pre-K
 

G4 اىل G8 من الساعه 11:30 اىل 12:30
 

االنصراف لجميع الطالب في الساعة 1 مساًء وستغادر الحافالت في ذلك الوقت. اآلباء

مدعوون الصطحاب األطفال إىل المنزل بعد العرض.

 
من 16 ديسمبر اىل 7 يناير- عطلة الشتاء

1 يناير - عام جديد سعيد 2023!

8 يناير -  بداية الترم الثانى (في انتظار إعالنات العطالت الحكومية).

في (يناير) القادم: تدريب "التحديث" عىل اإلنترنت لـ Parent Toddle ، أيام الهندسة لجميع

المستويات ، نوادي وأنشطة ما بعد المدرسة ، 

تدريب أولياء األمور حول التضمين ، وسائل التواصل االجتماعي ، والتنمر ، تقييمات الطالب

CAT4
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