
 

 

 

 

 

 Mesajul domnului director 

Bine ai revenit tuturor, sper că toată lumea a avut o pauză bună și toți copiii se întorc la școală gata 

să lucreze și să învețe. Ne asteapta o jumătate de trimestru foarte plin, urmeaza Ziua Mondială a 

Cărții, Sedinta cu Părinții, Săptămâna Științei, excursii in anii 4, 5 și 6 și Ateliere de părinți pentru anii 

2 și Anul 6 în ceea ce privește testele care au loc în trimestrul de vară. 

Unul dintre punctele culminante ale mele în fiecare săptămână, este de a asculta copiii din Anul 3 

citind și sa vorbesc cu ei despre cărțile lor. Este foarte important ca toți copiii să fie auziți citind în 

mod regulat, atât acasă, cât și la școală. Vă rugăm să ne sprijiniți în acest sens asigurându-vă că un 

frate sau o soră mai mare sau un adult citește cu copilul dumneavoastră atunci când este acasă, 

aceasta poate fi cartea lor de lectură sau o carte pe care o aveți acasă. Domnișoara Stroud, șefa 

lecturii din școală, și cu mine speram să deschidem biblioteca școlii familiilor în curând, astfel încât să 

puteți veni să împrumutați o carte de acolo pe care să o împărtășiți acasă.  

Abia astept sa va vad pe toti pe data de 16 Martie la sedinta cu parintii. 

Dl Holmes 

Directorul scolii 

 

Sedinta cu Parintii                                                                                  

Din cauza coronavirusului și a sistemelor pe care le-am avut în vigoare pentru a reduce riscul de 

infectare, nu am putut să ținem Sedinta cu Părinții în prima jumatate a trimestrului acesta. Noua 

dată pentru seara părinților va fi Miercuri, 16 martie, între orele 15.45 și 18.30. Veți primi o 

scrisoare cu privire la acest lucru săptămâna viitoare, vă rugăm să vă asigurați că returnați scrisoarea 

prompt pentru a vă asigura că obțineți o programare. Este important să vă întâlniți cu profesorul de 

clasă al copilului dumneavoastră pentru a discuta despre progresul lor, obiectivele și sprijinul pe care 

îl puteți oferi acasă. 

La fel ca la ultima Sedinta cu Părinții, vă rog ca doar un singur părinte să participe, neinsotit de nici 

un copil. Dacă un părinte aduce copiii cu el, nu li se va permite să intre în clădirea școlii, asta pentru 

a reduce numărul de persoane prezente in scoala. Vom avea din nou ecrane de protectie în sălile de 

clasă, asta inseamna ca nu va trebui să purtati masca decat in cazul în care doriți. 

Dacă doriți să discutați cu un membru al echipei de conducere la Sedinta cu Părinții, vom fi cu toții 

disponibili, vă rugăm să ne anunțați în prealabil dacă doriți o întâlnire. 
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Prezenta la scoala 

În fiecare săptămână, clasa cu cea mai bună prezență și punctualitate primește un premiu care 

variază de la extra timp de joaca, jocuri de masă și de gatit. Copiii (și profesorii) sunt foarte 

competitivi și sunt foarte încântați să afle cine a câștigat atunci când sunt anunțați câștigătorii. 

 

Continuăm să primim cereri de absenta de la scoala pe termen lung in timpul scolii, nu le putem 

acorda decât dacă există circumstanțe excepționale, aceste circumstanțe nu includ un membru al 

familiei care nu se simte bine sau un deces în familie, decat daca este vorba despre un părinte sau un 

frate. Absența neautorizată poate duce la emiterea de amenzi de către Autoritatea Locală, o parte 

dintre familiile noastre au primit deja notificări de penalizare, dintre care cea mai mare a fost de 600 

de lire sterline. 

 

Zi de pregatire pentru profesori 

Luni 25 Aprilie este zi de pregatire pentru profesori. Toti copiii se intorc la scoala Marti 26 Aprilie.  

 

Mesaj de la Ofiterul de Politie Cooper 

PC Cooper, ofiterul nostru comunitar este în mod regulat în școală sa lucreze cu copiii 
dumneavoastră sau sa tina Ateliere cu părinții. El a cerut ca să va împărtășim link-ul de mai jos, și sa 
completati sondajul. Vă mulțumesc. 
 
Bordesley Green Impact Area Survey LIVE Link: 
  
https://online1.snapsurveys.com/WMPIABordesley 
 

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

Denton (AHT pentru faza 1), dna Dovey (SENDCO și AHT pentru faza 2), dna Pennington (AHT pentru 

faza 3), domnișoara Clayton (AHT pentru curriculumul mai larg), dna Burgess (director adjunct) sau 

pe mine personal. 

Vă rugăm să vă asigurați că copiii 

dumneavoastră vin la școală în fiecare zi 

și la timp, porțile sunt deschise între orele 

8.30-8.50.  

În cazul în care copilul dumneavoastră nu 

se simte bine, trebuie să anunțați la 

școala motivul absenței sale. Dacă nu 

avem un motiv, vă vom suna și vom face 

o vizită la domiciliu. 

https://online1.snapsurveys.com/WMPIABordesley


 

 

Un exemplu de lucrare deosebita din Anul 6, scrisul Adnei este superb! 


