Autumn 2
November 2022
Un mare mulțumesc tuturor părinților care au participat la seara părinților înainte de vacanta de jumătatea
trimestrului, a fost minunat să va văd pe toți și sunt sigur că ați fost cu toții mulțumiți de ceea ce a avut de spus
profesorul de clasă al copiilor voștri și de a vedea super-munca în caietele lor. Mulțumesc tuturor celor care au
observat si comentat ce treaba bună făceau și prefecții școlii în acea seară. Chiar m-au impresionat cu manierele
lor și cu abordarea lor încrezătoare și sensibilă.
La sedinta cu parintii, v-am rugat să completați un scurt Chestionar pentru părinți, vă mulțumesc tuturor pentru
că ați făcut acest lucru, în total am avut 236 de răspunsuri ceea ce este fantastic. Ca si echipa de conducere ne
uitam la toate și încercam să abordam orice preocupări sau întrebări aveti. Am inclus rezultatele chestionarului
in tabelul de mai jos.

Copilul meu este fericit la
Bordesley Green (BG)
Copilul meu se simte în
siguranță la BG.
Școala are așteptări mari
pentru copilul meu.
Copilul meu se descurcă bine la
BG.
Știu cum se descurcă copilul
meu la școală și ce poate face
pentru a se îmbunătăți.
Știu ce va învăța copilul meu în
timpul anului școlar.
Școala se asigură că elevii se
comportă bine.
Școala comunică bine cu mine
ca părinte.
Când mi-am exprimat
îngrijorarea cu privire la școală,
acestea au fost tratate prompt
și corect.
As recomanda BG la un alt
părinte.
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Mai mulți părinți au declarat că nu știu ce învață copiii lor în timpul anului școlar. În acest an, profesorii din
fiecare an au organizat o întâlnire a părinților la începutul anului scolar, atât prezentările de la aceste întâlniri,
cât și organizatorii de cunoștințe pentru fiecare subiect din fiecare an pot fi găsite pe site-ul școlii. Acestea vă
arată ce învață copiii dumneavoaștra.
Dacă aveți nelămuriri cu privire la copilul dumneavoastră, discutați cu profesorul său de clasă, dacă simțiți că
acest lucru nu rezolvă problema, vă rugăm să urmați politica noastră de a vorbi cu Asistentul domnului
Director responsabil pentru grupul de an al copilului dumneavoastră.

Prezenta la scoala
Îmbunătățirea prezenței este unul dintre obiectivele școlii noastre pentru acest an. Bravo pentru 2J (95,4%), 3H
(94,5%), 6J (97,7%) care au avut cele mai mari procente în ultima jumătate de trimestru. Vă rugăm să vă asigurați
că copiii dumneavoastră vin la școală în fiecare zi, dacă nu sunt la școală, trebuie să ne informați și să ne spuneti
din ce motiv. Vă mulțumesc.
Provocarea de vacanță
Vă mulțumesc tuturor celor care au luat parte la provocarea de vacanță setata de catre doamna Clayton de a
proiecta un poster sau un pliant pentru siguranță. Am avut peste 100 de intrări, ceea ce este uimitor! Știu că a
fost o decizie foarte dificilă de a selecta câștigătorii. Bravo tuturor celor care au luat parte. Câștigătorii au fost
Aliyah-Gradinita, Isa-Receptie, Esa-Anul 1, Faizan-Anul 2, Laiba-Anul 3, Zoya-Anul 4, Imaan-Anul 5, Aleena-An 6.
Biblioteca școlii
Începând de Luni, 21 Noiembrie, biblioteca școlii se redeschide după școală, vă rugăm să veniți și să împrumutați
o carte pe care să o împărtășiți acasă cu copiii. Domnișoara Stroud, liderul nostru de lectură va fi acolo pentru a
vă recomanda cărți și pentru a vă ajuta daca aveti nevoie.
Penathlon succes!
Săptămâna trecută, o parte dintre copiii noștri au luat parte la un Penathlon, concurând împotriva altor școli din
Birmingham, s-au descurcat foarte bine și s-au calificat în finala de la sfârșitul acestui an școlar. Bravo Essa,
Betania, Ahdia, Amaar, Abdullahi, Narchis, Avram și Fatimah. Le mulțumesc dlui Bate și drei Ayaz pentru că i-ați
dus pe copii la concurs.
Uniforma școlară
Așteptarea este ca toți copiii să poarte uniforma școlară și pantofii negri în fiecare zi la școală, copiii nu au voie
sa poarte adidasi viu colorați la școală. Uniforma școlară poate fi achiziționată prin intermediul site-ului școlii
sau al supermarketurilor locale, cum ar fi Asda, Morrisons, Tesco sau Morrisons. Mai multe informații despre
uniformă pot fi găsite pe site-ul școlii.
Dacă aveți acasă vreo uniformă școlară care este acum prea mică pentru copiii dumneavoastră sau nedorită și
este încă în stare bună, suntem foarte bucuroși să primim această uniformă pe care o vom păstra apoi în Hubul nostru comunitar. Aceasta va fi apoi donata familiilor care au nevoie de ajutorul nostru. Vă mulțumesc.

Memento – Începând clasa de Recepție - Septembrie 2023
Dacă aveți un copil care s-a născut între 01/09/2018 și 31/08/2019, atunci copilul dumneavoastră urmează să
înceapă clasa de Recepție în Septembrie anul viitor. Trebuie să aplicati pentru un loc la Recepție, online, la
www.birmingham.gov.uk/schooladmissions până la data de 15 Ianuarie 2023. În cazul în care copilul
dumneavoastră este în gradinita noastră, tot trebuie făcuta aplicatia online, aceasta nu inseamna ca i se ofera
loc automat la noi la scoala.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să contactați orice membru al echipei de conducere, Miss Dovey
(SENDCO și AHT pentru anii 2 și 3), dl Miller (AHT pentru anii 4,5 și 6), Miss Clayton (AHT pentru curriculum-ul
mai larg), dna Burgess (faza 1 și director adjunct) sau pe mine personal.

