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Wesgreen International School 

Sunday, November 24, 2019 

Dear Parents,  

I would like to take this opportunity to introduce myself to the Wesgreen Community. It is both a 
pleasure and a privilege to be working with you as true partners in your children’s education 
and I know I am coming into a school with a reputation of one of the best schools in Sharjah.   

I offer congratulations to Mr. J Calafato and wish him the best of luck in his new wider role, 
working with all the GEMS Schools in Sharjah. It is an honour to follow someone who has given so many years 
to the students and community of Wesgreen. We will still be working in transition for the next few weeks; I will 
handle all things going forward and he is finishing off previous projects.  

As a Principal in three countries over the last 13 years, I have had the privilege of working both in full 
International Schools and as Principal of a GEMS National School.  

Going forward, the areas I will be focusing on are:  

1. Ensuring the continuing professional development of our teachers remains at the core of what we do to 
enable your children to make the best progress possible; 

2. Developing close parent and community partnerships; 
3. Making sure communication between home and school is effective and setting up an online virtual 

learning environment as a place for students to have 24/7 access to resources and support materials: A 
21st century space where they can collaborate as learners both in and out of school.  
 

A chance for us to meet… 

We have a range of Sports Day in Primary after the National Day break. After the main activities, I would like to 
invite you to the Conference Hall for a 15-minutes presentation. This will also give the students a chance to get 
back to class before you pick them up.   

Thursday 5 December:        Grade 1 
Sunday 8 December:            Grade 2 
Monday 9 December:          Grade 3 
Wednesday 11 December: Grade 4 
 

After Winter Break, I will set up further opportunities for other grades.  

Parent Feedback – a chance to have your say… 

I am spending time with staff and Student Leadership to look at the Vision and Values of the school and setting 
the direction for the future.  

I would urge you to be as honest as possible on the GEMS Parent Questionnaire that has another week or so to 
run. Share the positives – but also please tell me what you want us to improve on. Remember, you can write in 
Arabic or English.  

Have a great National Day break,  

Mr. J Dey 

 

Headmaster/CEO - Elect 

http://www.wesgreeninternationalschool-sharjah.com/
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 2019نوفمبر  24األحد 

 أعزائي أولياء األمور الكرام

أود ان أغتنم هذه الفرصة ألقدم نفسي إلى مجتمع ويسجرين.إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن نعمل معا كشركاء حقيقيين في تعليم أطفالكم 

 وأنا أعلم أنني جئت إلى مدرسة تتمتع بسمعة عالية على أنها من أفضل المدارس في الشارقة.

شارقة . س في الج. كاالفاتو وأرجو له حظا سعيدا في الدور والعمل الكبير الذي سيقوم  به في العمل مع  جميع مدارس جيمهنئة للسيدأقدم الت

على خطى شخص منح سنوات عديدة  من حياته للطالب ولمجتمع ويسجرين. سنظل نعمل معا في المرحلة االنتقالية لي الشرف أن أسير

 وهو ينهي كل المشاريع السابقة. المستجدةدمة ، سوف أتعامل مع كل األشياء لألسابيع القليلة القا

 بصفتي مديرا في ثالث دول على مدار  ثالثة عشر عاما مضت ، فقد كان لي شرف العمل في مدارس دولية وكمدير لمدرسة جيمس الوطنية.

 على المجاالت اآلتية:للمضي قدما سوف أركز

 مهنيا هو صميم ما نقوم به لتمكين أبنائكم من تحقيق أفضل تقدكم ممكن.المعلمين .استمرارية تطوير1

 الوالدين والمجتمع المحلي. . تطوير عالقات وثيقة بين2

لى ع. التأكد من أن التواصل بين البيت والمدرسة فعال وإقامة بيئة تعلم افتراضية عبراالنترنت كمكان للطالب للوصول إلى الموارد الداعمة 3

 اعة وطوال أيام األسبوع وفي مساحة وحدود القرن الحادي والعشرين حيث يمكنهم التعاون كمتعلمين داخل وخارج المدرسة.مدار الس

 فرصة لنا للقاء معا...

جتماعات لدينا مجموعة من األيام الرياضية في المرحلة االبتدائية بعد عطلة اليوم الوطني. بعد النشاطات الرئيسية أود أن أدعوكم إلى قاعة اال 

 دقيقة، وهذا سيسمح للطالب فرصة للعودة إلى فصولهم قبل استالمهم.  15لتقديم عرض مدته 

 ديسمبر: الصف األول 5الخميس 

 ديسمبر:الصف الثاني 8األحد 

 ديسمبر:الصف الثالث 9االثنين 

 ديسمبر:الصف الرابع 11األربعاء 

 رص للصفوف األخرى.بعد عطلة منتصف العام سوف أقوم بإعداد المزيد من الف

 مالحظات أولياء األمور. فرصة لطرح رأيك...والراجعة  ةالتغذي

 إنني أقضي الوقت مع الهيئة التدريسية والطالب وقادة المدرسة للنظر في رؤية وقيم المدرسة وتحديد االتجاه للمستقبل.

لآلباء الذي بقي له أسبوع واحد أو نحو ذلك. شاركوا  ن أحثكم على توخي المصداقية قدراالمكان في اإلجابة على استبيان جيمسأأود 

 اإلنجليزية .عربية أول. يمكنكم الكتابة باللغة اتخبرونني بما تريدون منا تحسينه يجابيات، ولكن أريد أيضا أنإلبا

 .أرجو لكم عطلة طيبة بمناسبة اليوم الوطني 

 جوناثن دي السيد

 المدرسةمدير
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