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Dragi Parinti,
Va scriu ca să spun mulțumesc tuturor celor care s-au conectat la sesiunile live pe Zoom cu
profesorul lor în fiecare zi săptămână aceasta.
Am primit o mulțime de mesaje pozitive de la profesori, spunând cât de minunat a fost de a vedea și
a interacționa cu copiii din clasa lor în fiecare zi. Eu însumi, am văzut câteva sesiuni, este minunat sa
vezi entuziasmul copiilor atunci când începe lecția pe Zoom și ei isi pot vedea profesorii si colegii de
clasă.
Vă rugam să continuați să luati parte la sesiunile live pe Zoom si săptămâna viitoare. De asemenea
vom introduce, in fiecare vineri, o intalnire pe Zoom pe fiecare an scolar, condusa de un membru al
Echipei de Conducere. Mai multe informații despre cum să vă conectați la aceasta sesiune vor urma
săptămâna viitoare.
Aș dori, de asemenea, să spun mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis prin e-mail fotografii și
exemple cu munca copiilor lor. Acesta este punctul culminant al zilei mele, deschiderea e-mailurilor
și văzând ceea ce fiecare face acasa. Vă rugăm să continuați sa trimiteti mai multe exemple si
fotografii la adresa de email: headteacher@bordsgrn.bham.sch.uk
Acum am o provocare pentru voi:
Provocarea Dl-lui Holmes
Cu toții petrecem mai mult timp in fata ecranelor în perioada aceasta. Provocarea mea este pentru
toți copiii de la Bordesley Green de a învăța o nouă abilitate sau de a face o activitate departe de
ecran, de exemplu: gătit, proiectare, artă, construire, un sport, citind povestea ta preferata.
Aștept cu nerăbdare să văd toate eforturile voastre! S-ar putea să primiti un premiu din partea mea!
Vă rog să trimiteți exemple din ceea ce ați făcut la: headteacher@bordsgrn.bham.sch.uk

Cu sinceritate

DL K Holmes
Director al Scolii Primare Bordesley Green

