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Am avut o primă jumătate de trimestru excelentă în acest an scolar, încet-încet incepem sa revenim la o formă
de normalitate în școală. Este foarte plăcut să vezi copii care merg la înot în Anul 3, vizitând Blakesley Hall în
Anul 4, profesorul McGinty vizitând Anul 5 pentru a vorbi despre egipteni, Ateliere pentru părinți pentru unele
dintre familiile noastre în Recepție și Anul 2, și cluburi dupa scoala incluzand copii care iau parte la competiții
sportive.
Săptămâna viitoare așteptăm cu nerăbdare să primim părinții pentru prima noastră Sedinta cu Parintii din acest
an scolar, veți primi timpul alocat de la profesorul de clasă al copilului dvs. Dacă nu puteți participa, vom face
tot posibilul pentru a oferi o programare telefonică la un moment dat. Vă rugăm să ne anunțați dacă doriți acest
lucru.
Pentru a ne asigura că Seara Părinților se desfășoară fără probleme și pentru a oferi asigurări personalului și
părinților, punem în aplicare următoarele măsuri:
•
•
•
•
•
•

Doar un singur părinte poate participa
Veniti fara copii (inclusiv copii mai mici) la Sedinta, nu veti putea participa dacă ajungeți cu copii
Cerem tuturor adulților să poarte mască de protecție atunci când se deplasează în jurul școlii
Fiecare clasă o sa aiba ecran de protectie
Seara Părinților se va desfasura pe parcursul a două dupa-amiezi. Trebuie să participați la o seară doar.
Părinții sunt rugați să sosească prompt pentru prima întâlnire și vor aștepta afară până le vine randul.

Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat în urmarea acestor măsuri.
Vă rugăm să continuați să vă uitați pe website-ul școlii și la feed-ul twitter al școlii noastre pentru informații
actualizate și exemple de activități și evenimente care au loc în școală, inclusiv copii care învață despre
curățarea dinților în Recepție și Anul 1, scris excelent, lucrari la matematică și științe de asemenea.
De asemenea, veți găsi noul nostru prospect digital pe website-ul scolii urmând acest link:
https://www.bordsgrn.bham.sch.uk/prospectus/
În cele din urmă, o primim pe domnișoara Pennington înapoi la școală în urma concediului de maternitate,
mulțumim dlui Austin care a condus cu abilitate Faza 3 (Anii 4,5 și 6) în absența domnișoarei Pennington.

Prezență și punctualitate
Una dintre principalele priorități ale școlii noastre în acest an este îmbunătățirea prezenței și a punctualității.
Este important ca copiii dumneavoastră să fie la timp și la școală în fiecare zi. Porțile școlii sunt deschise între
orele 8.30 și 8.50 în fiecare dimineață. Vacantele in timpul scolii nu sunt permise și nu pot fi autorizate. Este
obligatoriu ca copilul dvs. să fie la școală în fiecare zi și la timp. O serie de sancțiuni au fost emise de
autoritatea locală familiilor noastre care au plecat in vacante in timpul scolii. Dna Burgess și echipa noastră
care se ocupa de prezența la scoala vor comunica în mod regulat cu părinții și familiile care prezinta motive de
ingrijorare din acest punct de vedere.
Bravo tuturor copiilor care vin la școală la timp în fiecare zi.

Rutina de la sfârșitul zilei de școală
După cum ati observat deja, sfârșitul zilei de școală poate fi foarte aglomerat. Ne propunem să deschidem porțile
școlii chiar înainte de ora 15.20, de luni până joi și de la ora 12.30 în zilele de vineri. Vă rog ca toată lumea să
urmeze sistemul cu sens unic și ca un singur adult din familie să vină pe terenul școlii pentru a colecta copiii,
acest lucru va ajuta la reducerea aglomerației de la poarta de ieșire. Dacă doriți să evitați mulțimea, vă rugăm
să colectati copiii dvs mai aproape de ora 15:30.
O serie de părinți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la parcare atât la începutul, cât și la sfârșitul zilei. Din
nou, vă rog să nu parcati dublu sau să blocați drumul sau trotuarul. Nu parcați pe liniile galbene în zig-zag. Vă
rugăm să încercați să parcați pe strazile din jur și să mergeți pe jos pana la școală.
Temele
Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat copiiilor dvs acasă cu temele lor și pentru ca ii ascultati citind în
mod regulat. Suntem cu toții foarte încântați să vedem ca temele pentru acasă si cartile de citit sunt returnate
la școală în fiecare săptămână. Este important ca copiii dvs să aibă posibilitatea de a exersa și revizui abilitățile
care le-au fost predate. Bravo tuturor.
Uniforma școlară
Sunt foarte încântat să văd o mulțime de copii purtând uniforma școlară corectă și pantofii negri de școală,
arătând foarte ingrijiti. Dacă aveți uniforma in plus acasă care este în stare bună, suntem mai mult decât
bucuroși să o donați hub-ului comunitar. Vă rugăm să o spălați inainte, să o puneți într-o pungă și să o aduceți
la școală, ajutorul dvs este foarte apreciat și acest lucru ne va permite să ajutăm și alți membri ai familiei
Bordesley Green. Vă mulțumesc.
Programari medicale
Vă rugăm să aranjați orice programări medicale în afara orelor de școală sau în timpul vacantelor, dacă este
vorba de un control de rutină la medicul dentist sau optician. Programările în timpul școlii trebuiesc evitate.
Memento-uri de la Oficiul Școlar
Aplicatii Recepție Septembrie 2022 (Copiii nascuti intre 01/09/2017 si 31/08/2018)
Cererile pentru un loc de recepție pentru copilul dvs ar trebui să fie acum făcute on-line
la www.birmingham.gov.uk/schoolsadmissions
Data limită pentru depunerea cererilor este 15 ianuarie 2022

MEMENTO - Transferuri gimnaziale Septembrie 2022 (Anul 6)
Inscrierile pentru un loc la gimnaziu pentru luna septembrie 2022 trebuie făcute on-line
la www.birmingham.gov.uk/schoolsadmissions
Data limită pentru depunerea cererilor este 31 octombrie 2021.
School Ping
Mulțumesc acelor părinți care au descărcat Aplicatia School Ping . Deoarece acesta este noul nostru mod de a
comunica cu dvs., vă rugăm să vă asigurați că descărcați aplicația pentru a vă permite să primiți toate
informațiile care sunt trimise.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să contactați orice membru al echipei de conducere, dna Denton
(AHT pentru faza 1), dra Dovey (SENDCO și AHT pentru faza 2), dra Pennington (AHT pentru faza 3), dra Clayton
(AHT pentru curriculum), dna Burgess (director adjunct) sau pe mine personal.

