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Pe măsură ce ajungem la ultimele două săptămâni din trimestru, aș dori să vă
mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat. Pe măsură ce continuăm să trăim cu pandemia, am revenit la o
oarecare normalitate cu părinții care participă la serbările Shining Stars și sedintele cu părinții; acest lucru a
fost foarte important pentru mine, deoarece multe dintre familiile copiilor noștri mai mici nu au mai fost la
școală înainte.
Trimestrul de toamnă a fost o perioadă aglomerată în și în afara școlii, cu o serie de activități care au avut loc.
Acestea au inclus înot pentru două clase în Anul 3, excursie in Anul 4 la Muzeul Blakesley Hall, profesorul
McGinty-istoricul care călătoreste in timp a vizitat Anii 2 și 5, Politistul Luke a vizitat toate grupurile de ani,
ateliere cu părinții, cluburi dupa scoala și concursuri.
Din păcate, a trebuit să reintroducem unele măsuri de protecție în ultimele două săptămâni, pentru a încetini
răspândirea coronavirusului pe măsură ce ratele de infectare au inceput să crească din nou. Vă mulțumesc
tuturor pentru sprijinul și înțelegerea dumneavoastră cu privire la măsurile pe care le avem în vigoare în și în
jurul școlii.
A trebuit sa anulam renumita pantomimă interpretata de catre profesori anul acesta, cu toate acestea copiii
pot purta haine cu tematica de Crăciun joia viitoare-ultima zi din trimestru. Vineri, 17 decembrie, este zi de
pregatire pentru profesori.
Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care lucrează în școală, a fost un efort real de echipă acest termen pentru
a ne asigura că vom continua să oferim copiilor dumneavoastră un curriculum larg și echilibrat, cu o gamă largă
de oportunități și experiențe.
În cele din urmă, aș dori să îi mulțumesc dnei Phillips, care a lucrat aici în calitate de director executiv în ultimii
doi ani. Sprijinul său pentru dna Burgess și pentru mine, în calitate de nou director și director adjunct, a fost de
neprețuit pentru amândoi. Dna Phillips va continua să mă sprijine pe mine și echipa de conducere și este unul
dintre guvernatorii școlii noastre.
Ne întoarcem la școală miercuri, 5 ianuarie. Vă mulțumesc din nou pentru tot sprijinul acordat in acest
trimestru, va doresc o vacanta plăcută și odihnitoare de Crăciun.
Dl K.Holmes
Director

Mesaj de la Dna Phillips
A fost plăcerea mea și privilegiul meu de a lucra la Bordesley Green ca director executiv pentru ultimii doi ani.
Am venit la începutul noului rol al dlui Holmes în calitate de director și acum părăsesc școala pe mâini foarte
sigure sub conducerea sa. Bordesley Green este un loc foarte special, iar copiii dumneavoastra sunt un credit
pentru voi. Nu voi fi aici în fiecare săptămână în calitate de director executiv, dar îmi mențin angajamentul de a
sprijini echipa de conducere în creșterea standardelor și voi continua să fac parte și din Consiliul
de conducere. Cele două școli ale noastre (Blakesley Hall și Bordesley Green)
vor continua să aibă un parteneriat puternic și sunt sigur că vom înflori și vom
crește pe măsură ce învățăm unii de la alții. Vă doresc tuturor o vacanță foarte
veselă și multă sănătate și fericire in Noul An.
Dna Phillips, Director Executiv

Știri despre personal
Ne luăm rămas bun de la dna Billett de la grădiniță și de la dna Begum, profesoara clasei 2B, care își începe
concediul de maternitate la sfârșitul acestui trimestru. Vă mulțumesc mult pentru munca asiduă, cât și pentru
sprijinul acordat copiilor de la Bordesley Green si mult success pe viitor. Bun venit doamna Walsh care ni se va
alătura în grădiniță și domnișoarei Iqbal, care este noua profesoara in anul 2. Știu că le veți face pe amândoua
să se simtă foarte binevenite.
Prezență și punctualitate
Bravo tuturor celor care vin la școală în fiecare zi și la timp, amintiți-vă că porțile sunt deschise de la 8.30am8.50am în fiecare zi. Îmbunătățirea prezenței la scoala este un obiectiv al întregii școli de îmbunătățire. Dna
Burgess și echipa de prezență lucrează din greu pentru a se asigura că procentajul prezenței la scoala se
îmbunătățeste. O parte dintre familiile noastre au fost amendate pentru că au plecat in vacanta sau din tara in
timpul scolii, ceea ce poate duce și la o citație în instanță.
Bravo 6W (96.3%), 6J (95%), 5B (95%), 4KA (95.5%), 4M (96%), 3B (95.6%), 3H (95.1%) si 2O (95.1%) care au
obținut cu toții o prezență de peste 95% în acest trimestru. Tineti-o tot asa!
Rezultatele chestionarului pentru părinți
Mulțumesc tuturor parintilor care au completat chestionarul la începutul acestui trimestru. Am fost foarte
mulțumiți de rezultate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 98,9% din răspunsuri sunt de acord sau sunt ferm de acord că copilul lor este fericit la școală
• 98% dintre răspunsuri sunt de acord sau sunt ferm de acord că copilul lor este în siguranță la școală
• 90% spun că avem așteptări mari pentru copilul lor
• 97% din răspunsuri sunt de acord sau sunt ferm de acord că copiii lor fac bine la Bordesley Green
• 94% afirmă că ne asigurăm că elevii se comportă bine
• 92% dintre părinți simt că comunicăm bine cu ei
• 95% dintre părinți ar recomanda Școala Primară Bordesley Green unui alt părinte
• 88% sunt de acord sau ferm de acord că știu ce face copilul lor la școală și ce poate face pentru a se
îmbunătăți
• 80% sunt de acord sau sunt ferm de acord că știu ce vor învăța copiii lor în timpul anului școlar

Luăm măsuri pentru a ne îmbunătăți comunicarea cu părinții, în prezent căutăm un sistem de stabilire a
obiectivelor pentru copiii dumneavoastră, pentru a ne asigura că toată lumea știe ce poate face pentru a le
atinge. Pentru a se asigura că părinții știu ce învață copilul lor, ei pot găsi infomatii pe website-ul școlii și vom
trimite, de asemenea, o scrisoare acasa la începutul fiecărui trimestru pentru fiecare grup de ani.
Organizatorii de cunoștințe pot fi găsiți la:
https://www.bordsgrn.bham.sch.uk/curriculum/
Parcare în jurul școlii
Cea mai mare îngrijorare ridicată de părinți în chestionarul părinților a fost legată de trafic și parcare la
începutul și la sfârșitul fiecărei zile. Ofiterul de Politie Cooper a fost present într-o dimineatza in jurul școlii
săptămâna trecută, observand problemele de parcare și de trafic. Din păcate, unii dintre părinții noștri
continuă să facă alegeri proaste în ceea ce privește parcarea, părăsirea mașinii și blocarea drumului. Poliția din
West Midlands a emis peste 40 de amenzi de parcare în ultima lună, ceea ce duce la o amendă de 100 de lire
sterline și 3 puncte pe permis. Înțeleg cât de greu este să parchezi în apropierea școlii în fiecare zi, însă vă
solicit să aveți răbdare atunci când încercați să parcați sau să conduceți la școală. Vă rugăm să fiți atenți la
ceilalți in trafic și la vecinii noștri din jurul școlii, dimineața și la sfârșitul fiecărei zile.

Dacă este posibil, vă rugăm să mergeți la școală sau să parcați puțin mai departe și să mergeți pe jos, acest
lucru va reduce traficul și ne va ajuta să păstrăm pe toată lumea în siguranță. Vă mulțumesc.
Uniforma școlară și bijuterii
Vă rog să vă reamintesc că copiii trebuie să poarte uniforma școlară și pantofii negri de școală la școală. Avem
un număr din ce în ce mai mare de copii care poartă adidasi, ceea ce nu este permis decat daca sunt complet
negri. Copiii nu ar trebui să poarte bijuterii, sunt permise doar cerceii stud.
Programari medicale
Dacă copilul tău nu se simte bine și nu este la școală, trebuie să sunati și să ne dati motivul pentru care nu este
la școală. Dacă nu avem un motiv, absența copilului dumneavoastră va fi înregistrată ca neautorizată.
Vă rugăm să rezervați orice programări medicale în afara orelor de școală sau în timpul sărbătorilor, dacă este
vorba de un control de rutină la medicul dentist sau optician. Programările în timpul școlii trebuie evitate.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să contactați orice membru al echipei de conducere, doamna
Denton (AHT pentru faza 1), domnișoara Dovey (SENDCO și AHT pentru faza 2), domnișoara Pennington (AHT
pentru faza 3), domnișoara Clayton (AHT pentru curriculum), dna Burgess (director adjunct) sau eu personal.
Vacanta placută tuturor, ne vom revedea cu toții în noul an! Toți copiii se întorc la școală miercuri, 5 ianuarie.

