
 

 

 

 

 

Acesta a fost un alt an provocator și toată lumea este acum gata pentru vacanta de vara. Aș 
dori să mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat atunci când ati urmat sensurile unice și 
procedurile pe care le-am pus in aplicare pentru a menține pe toți în siguranță pe terenul 
școlii. Sperăm că în septembrie vom reveni la o formă de normalitate. 
 
Pe măsură ce anul scolar se apropie de sfârșit, o parte din angajați ne părăsesc – dra McCone, 
care a predat în anul 6 în acest an, dna Kaur, care a fost asistenta la Bordesley Green timp de 
14 ani și a lucrat cel mai recent în recepție și dna James, care a fost asistenta  timp de 20 de 
ani la Bordesley Green. Aș dori să le mulțumesc pentru toată munca și sprijinul lor. Știu că o 
sa va revedem in viitor la Bordesley Green. 
 
Aș dori, de asemenea, să le urez succes tuturor elevilor noștri din anul 6 care trec la 
provocarea Școlii Gimnaziale, nu am reușit să vă sărbătorim pe deplin din cauza pandemiei, 
cu toate acestea știu că fiecare clasă a pregătit ceva special pentru serbarea noastră finală. Vi 
se va simți lipsa tuturor, dar știu că veți continua să vă descurcați foarte bine anul viitor. Mult 
succes în viitor. 
 
Sper ca toți să aveți o vacanta de vară bună, să fiți în siguranță și sănătoși. Vă rog să consultați 
Provocările mele de Vară  de la sfârșitul buletinului informativ, incercati, cât de multe puteți 
finaliza? Ne vedem pe 6 septembrie. 

 

Mr K.Holmes 

Director 
 

Mesajul președintei guvernatorilor 

În numele Consiliului de conducere de la Bordesley Green, aș dori să vă mulțumesc tuturor 

pentru că v-ați ajutat reciproc într-un an dificil. Am participat la mai multe întâlniri în acest 

an și în toate acestea am vazut ca personalul și copiii au muncit din greu pentru a recupera 

timpul pierdut. Liderii școlii au făcut unele îmbunătățiri semnificative pentru a se asigura ca 

curriculum-ul este interesant și provocator, astfel încât toți copiii sa poata prinde din urmă și 

să facă progrese. Unii guvernatori au vizitat, de asemenea, școala și au gasit un etos si o 

atmosfera foarte positive. Știm, de asemenea, că educația merge dincolo de sala de clasă și 

că școala a oferit sprijin suplimentar prin predarea online și întoarcerea la școală. 

Conducerea unei școli este foarte mult un efort de echipă, așa că vă mulțumesc încă o dată 

pentru sprijinul acordat în acest sens. 

Mrs S.Rana 
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Întoarcerea la școală 

Așteptăm cu nerăbdare să uram bun venit tuturor înapoi la școală, luni, 6 septembrie. Toți 

liderii și alți membri ai personalului vor fi pe terenul de joacă și la poarta școlii pentru a vă 

întâmpina înapoi în prima zi. 

Se așteaptă ca toți elevii să se întoarcă, iar participarea să fie obligatorie. Porțile vor fi deschise 

în fiecare dimineață între orele 8.30-8.50, vă rugăm să depuneți toate eforturile pentru a 

ajunge între aceste ore în fiecare zi. Toți liderii și alți profesori vor fi pe terenul de joacă pentru 

a vă întâmpina în prima zi. 

Școala se va termina pentru toți elevii la ora 15:20, nu va exista un sfârșit de zi eșalonat, însă 

traseul cu sens unic pe terenul de joacă va rămâne în vigoare. Vineri, școala se va termina la 

ora 12.30 pentru toți elevii. 

Vom continua să vă încurajăm copiii să folosească dezinfectant pentru mâini sau spălarea 

regulată a mâinilor cu apă și săpun și va avea loc curățarea mai frecventă a sălilor de clasă și 

a punctelor de contact. 

Copiii sunt așteptați să poarte uniformă școlară din septembrie și pantofi negri de școală. Nu 

sunt permisi adidașii sau pantofii viu colorați. 

Breakfast Club va începe de luni, 6 septembrie, vă rugăm să contactați biroul școlii joi, 2 sau 

vineri, 3 septembrie, dacă doriți un loc. Așteptăm cu nerăbdare să redeschidem si cluburile 

dupa școala din septembrie. Mai multe informații vor urma la începutul trimestrului. 

 

Călătorind la și de la școală 

În septembrie, vă rog ca ori de câte ori este posibil să veniți pe jos la școală cu copiii sau să 

parcați sensibil și atent atunci când ajungeți la începutul sau la sfârșitul zilei de școală. 

Miercuri, 14 iulie, a avut loc un incident în afara școlii, unde un membru al comunității școlare 

a avut nevoie de îngrijiri medicale. A fost chemată o ambulanță, dar nu a putut conduce până 

pe Drummond Road din cauza parcării nechibzuite a părinților. Din fericire, persoana care a 

avut nevoie de tratament a fost ok, însă faptul că ambulanța a întârziat ar fi putut avea 

repercusiuni grave. Nu este acceptabil să se parcheze dublu, să se blocheze drumul sau să se 

parcheze pe liniile zig zag, se pot emite amenzi pentru ambele. Suntem in contact regulat cu 

poliția și ofițerii de aplicare a legii de parcare. Vă rugăm să ne sprijiniți pentru a vă păstra copiii 

în siguranță. 

Aș dori să le mulțumesc părinților care ne-au sprijinit în timpul acestui incident. 

 

 

 



 

Grădina noastră senzorială 

 

 

Anul acesta dra Holloway și dna Higgins au muncit din greu pentru a dezvolta mediul școlar. 

Una dintre zonele în care au lucrat este dezvoltarea grădinii noastre senzoriale. Gradina care 

a fost deschisa oficial săptămâna trecută este uimitoare și suntem cu toții nerăbdatori ca copiii 

sa o acceseze anul viitor. 

 

Mementouri de la Oficiul Școlar 
 
Banii pentru mancare (KS2) 
  
Din septembrie 2021, costul unei cine școlare va crește la £2.35 pe zi (£9.40 pentru 4 zile). 
Aceasta este prima creștere a prețului din ultimii 4 ani, dar, din păcate, din cauza creșterii 
costurilor, a fost necesară. 
 
School Ping 
  
Mulțumim acelor părinți care au descarcat apilcatia Scoala Ping. Acesta este modul în care 
comunicăm acum cu dvs. și am aprecia dacă ați verifica acest lucru în mod regulat pentru 
orice informații noi care pot fi postate. Dacă nu ați descărcat-o încă, va rugam sa faceti acest 
lucru cât mai curând posibil, ca să nu pierdeți știri importante de care trebuie să fiți 
conștienți. V-a fost trimisa o invitație prin e-mail și dacă întâmpinați dificultăți la 
configurarea acesteia, vă rugăm să contactați biroul școlii la numărul de telefon 0121 772 
1601 sau prin e-mail: office@bordsgrn.bham.sch.uk 
 
Banii pentru lapte (KS1) 
  
Prețul cutiilor de lapte KS1 a crescut în acest an școlar și astfel, din septembrie 2021, este 

necesar ca costul să fie majorat la £7.00 pe semestru. 
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Zile de instruire pentru profesori 

Școala va fi închisă în următoarele zile pentru instruirea personalului de anul viitor: 

-Joi 2 Septembrie 2021 

-Vineri 3 Septembrie 2021 

-Vineri 17 Decembrie 2021 

-Marti 4 Ianuarie 2022 

-Luni 25 Aprilie 2022 

 

Date Agenda 

 

Joi 2 Septembrie-Training Day (Scoala inchisa pentru copii) 

Vineri 3 Septembrie-Training Day (Scoala inchisa pentru copii) 

Luni 6 Septembrie - Year 1-Year 6 incep scoala. 
                                             - inceputul intalnirilor cu parintii din Nursery 
                                         

Marti 7 Septembrie si Miercuri 8 Septembrie- Story Times in Reception. 15 copii 
din fiecare clasa insotiti de cate un parinte. 

Miercuri 8 Septembrie- Nursery Pay and Stay 

Joi 9 si Vineri 10 Septembrie-Reception 1-1 Intalnire cu Parintii 

Luni 13 Septembrie - 10 copii din fiecare clasa din Reception incep scoala                                                                          
- 8 copii dimineata si 8 dupa amiaza din Nursery incep scoala 

Miercuri 15 Septembrie - 10 copii din fiecare clasa din Reception incep scoala                                                                          
- 8 copii dimineata si 8 dupa amiaza din Nursery incep scoala 

Luni 20 Septembrie – 10 copii din fiecare clasa din Reception incep scoala                                                                          
- 8 copii dimineata si 8 dupa amiaza din Nursery incep scoala 

Miercuri 20 Octombrie – Sedinta cu parintii 

Vineri 22 Octombrie – ultima zi de scoala, urmeaza o saptamana de vacanta 

Luni 1 Novembrie – copiii se reintorc la scoala 
 

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să contactați oricare membru al echipei de conducere, 

Dna Denton (AHT pentru faza 1), Dra Dovey (SENDCO și AHT pentru faza 2), Dl Austin (AHT pentru 

faza 3), Dra Clayton (AHT pentru curriculumul mai larg), Dna Burgess (director adjunct) sau pe mine 

personal. 

 

Să aveți o vacanță de vară minunată, să fiți în siguranță și ne vedem cu toții luni, 6 

septembrie. 

 


