Summer Term Newsletter
Aproape ca am ajuns la sfârșitul trimestrului de vară și în câteva zile toată lumea poate avea o odihnă
bine meritată! Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat în ultimul an, nu am fi putut
realiza la fel de mult fără acest lucru. Toată lumea a muncit extrem de mult în școală pentru a elimina
lacunele care au fost cauzate de COVID 19 în ultimii doi ani și revenim încet la normal. Am încredere
că, pe măsură ce avansăm, vor exista o mulțime de oportunități pentru părinți de a veni la școală și de
a lucra împreună cu copiii dumneavoastră, acesta este unul dintre obiectivele mele. De asemenea, ne
vom asigura că copiii dumneavoastră continuă să primească cea mai bună educație posibilă și o serie
de experiențe atât în școală, cât și în afara acesteia.
Pe lângă multe lucruri de sărbătorit, există și tristețe în școală, deoarece ne luăm la revedere de la o
serie de elevi și din personal. În primul rând, copiii din Anul 6 se muta la noile lor școli. Sunt atât de
mândru de toți și de ceea ce au realizat în acest an, succes Anul 6.
O serie de membri ai personalului pleacă, de asemenea, la sfârșitul trimestrului. Ne luăm la revedere
de la dna Chudasama și dna Gunipala care au ajutat copiii în EYFS în acest an, dra Rehman, profesoara
noastră de intervenție din anul 5, dna Iqbal care a predat in 2B în ultimele două trimestre, dra
O'Connell care a fost profesoară de intervenție și profesoară clasei 2O în acest an și dna Denton,
asistenta noastră pe fază 1 care a fost în rol în ultimii patru ani. Dra Pennington, asistenta noastră pe
fază 3 își începe, de asemenea, concediul de maternitate la sfârșitul trimestrului. Vă mulțumesc
tuturor pentru sprijinul și angajamentul dumneavoastră față de Bordesley Green Primary School.
Îi urăm bun venit dlui Miller, care va fi asistentul nostru pentru anii 4, 5 și 6, dna Ashraf, profesoara
noastră de Anul 1, dra Hirsi, profesoara noastră de clasa de Anul 2 nou și asistenții didactici dra Akhtar,
dna Green și dna Dar în echipa Bordesley Green!
O vacanță de vară minunata la toată lumea, sper ca să va bucurati de Jocurile Commonwealth care au
loc în Birmingham! Sa ne revedem cu bine în septembrie.
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Director

Întoarcerea la școală
Așteptăm cu nerăbdare să va primim pe toți înapoi la școală Miercuri, 7 Septembrie.
Din septembrie, vom reveni la 5 zile pline pe săptămână, in loc de 4 1/2 zile. Acest lucru va duce la o
ușoară modificare a programului zilei de școală.
Porțile vor fi deschise între orele 8.40am-8.50am în fiecare dimineață, iar școala începe la ora 8.40
pentru toți copiii. Este esențial ca copiii dumneavoastră să ajungă la școală la timp. Vă rugăm să faceți
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 intampina în prima zi.

Vă rugăm să așteptați cu copiii dumneavoastră și sa nu ii lăsați nesupravegheați, până când ușile se
deschid și apoi pot intra în clădirea școlii.
Școala se va termina pentru toți elevii la ora 15.20, nu va mai fi un final eșalonat al zilei, însă traseul
cu sens unic in curtea scolii va rămâne în vigoare. Porțile se vor deschide puțin mai devreme decât
aceasta și vă rugăm să colectați mai întâi copilul cel mai mic înainte de a colecta frații mai mari.
Se asteapta ca toți elevii să revină la scoala Miercuri, 7 Septembrie, iar prezența este obligatorie.
Copiii sunt așteptați să poarte uniforma școlară din septembrie și pantofii negri de școală. Nu sunt
permisi adidasi sau pantofi viu colorați.
Breakfast Club va începe Luni, 12 Septembrie, vă rugăm să contactați biroul școlii Joi, 8 sau Vineri, 9
Septembrie, dacă doriți un loc.
Așteptăm cu nerăbdare să rulăm cluburi dupa scoala din Septembrie. Vor urma mai multe informații
despre oportunitățile interesante pe care le vom oferi la începutul trimestrului.

Ziua strângerii de fonduri pentru Biblioteca
Un masiv “Vă mulțumesc!” tuturor pentru sprijinul acordat săptămâna trecută, în ziua strângerii de
fonduri pentru Biblioteca. Am strans o suma fantastica de £560, care va fi folosita pentru a cumpara
carti noi pentru biblioteca școlii! Bravo Rania în Anul 5 și elevilor noștri din Anul 3, Ania și Aariz, care
au câștigat concursul "Carte într-o cutie".

Memento-uri de la biroul scolii

Banii de mancare
Datorită creșterii preturilor produselor alimentare, trebuie să creștem costul mesei școlare la £2,40
pe zi - £12,00 pe săptămână, începând cu Septembrie 2022. Costul este totusi cu 10 pence pe zi mai
mic decât prețul unei mese școlare setat de catre Birmingham City Council. Va reamintim că, în cazul
în care copilul dumneavoastră mananca de la școală, banii trebuie să fie plătiti în avans, pe
Parentpay, pentru a evita contul copilului dumneavoastră sa intre în datorii. Meniul nou este atașat.
Bani de lapte - (Pentru copii KS1 & copiii din Recepție peste 5 ani)
Trebuie să vă informăm că, datorită creșterii prețurilor produselor implementate de producători,
furnizorul de la care primim livrările noastre de lapte a considerat necesar să marească costul cutiilor
de lapte. Am reușit să absorbim o parte din creștere din Ianuarie 2022, dar, din păcate, va fi necesar
să creștem costul laptelui la £7,50 pe jumătate de trimestru din Septembrie 2022.

Alergii
Avem un număr de copii care sunt alergici la nuci în școală. Vă rog să nu trimiteți produse alimentare
sau ciocolată in pachetele cu mancare a copiilor care ar putea sa conțina nuci. Vă mulțumesc.

Zile de instruire
Școala este închisă Luni, 5 și Marți, 6 Septembrie, pentru zilele de pregătire a personalului. De
asemenea, Vineri, 16 Septembrie, vom fi închiși pentru a treia zi de pregatire.
Dati setate in calendar
Luni 18 Iulie
9.00am-Gradinita si Reception Serbarea Shining Stars
9.00am-Anii 5/6 Serbarea Shining Stars
Marti 19 Iulie
9.00am-Anii 1/2 Serbarea Shining Stars
9.00am-Anii 3/4 Serbarea Shining Stars
Miercuri 20 Iulie
9.00am-Anul 6 Serbarea de sfarsit de scoala primara
Joi 21 Iulie
Sfarsitul anului scolar. O vacanta placuta tuturor!
Luni 5 Septembrie si Marti 6 Septembrie
Zi de instruire pentru profesori-scoala inchisa pentru copii
Miercuri 7 Septembrie
Anii 1-6 copiii se intorc la scoala
Gradinita si Receptie-1:1 Intalniri cu parintii
Ofiterul Cooper viziteaza clasele din Anul 6
Joi 8 Septembrie
Gradinita si Receptie-1:1 Intalniri cu parintii
Ofiterul Cooper viziteaza clasele din Anul 5
Vineri 9 Septembrie
Gradinita si Receptie-1:1 Intalniri cu parintii
Saptamana 12 Septembrie
Gradinita si Receptia incep scoala
Vineri 16 Septembrie
Zi de instruire pentru profesori-scoala inchisa pentru toti copiii

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), dna Pennington (AHT pentru
faza 3), dra Clayton (AHT pentru curriculumul mai larg), dra Burgess (director adjunct) sau pe mine
personal.
Sa aveți o vacanta de vară excelentă și sa ne revedem cu bine Miercuri, 7 Septembrie.

