
 

 

 

 

 

 

 

Bine ati revenit! La mulți ani, sper că toată lumea a avut o pauză bună și sunteti nerabdatori sa reincepeti școala! 
Unul dintre punctele culminante ale zilelor mele este să deschid poarta școlii în fiecare dimineață și să fiu 
întâmpinat de fețe zâmbitoare și de copii entuziaști, care sunt gata să vină la școală. Am avut un început 
interesant de trimestru cu o excursie la teatru pentru copiii din anii 4, 5 și 6 pentru a vedea piesa "Nașterea 
Domnului" și cu clasele din anul 3 care au reluat lecțiile de înot, o abilitate importantă de viață de a avea! 

Avem o serie de întâlniri ale părinților planificate în acest termen, vă rugăm să consultați lista datelor de mai jos 

pentru cand acestea au loc, precum și câteva vizite interesante și vizitatori care vin și ei! 

Una dintre prioritățile noastre școlare în acest an este creșterea profilului de sănătate și fitness, inclusiv 
sănătatea mintală și bunăstarea; doar un aspect al acestui lucru este alimentatia sanatoasa si micul dejun. Ca 
școală, ne-am înscris la Programul Național de Mic Dejun Școlar, unde oferim covrigi pentru toți copiii în 
fiecare dimineață. Este dovedit științific că copiii care au un mic dejun sănătos se descurcă mai bine la școală. 

Știați că? 

• 20-30% dintre copiii de școală sar peste micul dejun în mod regulat. 

• 81% dintre profesori sunt de acord că copiii flămânzi nu se pot concentra.   

• Consumul micului dejun ajuta copiii sa se descurce mai bine la școală. 

• 20% dintre părinții copiilor de vârstă primară consideră că micul dejun este cel mai dificil moment al 
zilei. 

• Consumul unui mic dejun sănătos poate duce la îmbunătățirea sănătății mintale și a dispoziției la 
copii. 

• Micul dejun oferă o mulțime de vitamine și minerale importante. 

(Informații preluate din https://www.family-action.org.uk/what-we-do/children-families/food/breakfast-
support/breakfast-at-home/)  

Ca școală, vom căuta modalități de a vă sprijini și de a vă educa copiii cu privire la importanța unui mic dejun 

sănătos la începutul zilei, covrigii fiind disponibili în fiecare dimineață este doar începutul. Vă rugăm să 

încercați să evitați drumurile la magazin pentru a cumpăra copiilor ciocolată, chipsuri și băuturi acidulate 

dimineața, nu este o modalitate bună de a începe ziua sau o opțiune mai ieftină! 

Vă mulțumesc. 

Dl K Holmes 

 

Bine ați revenit de la Dra Holmes-Asistenta director pentru faza 1 (gradinita, recepție și anul 1) 
 
Sper că ați avut cu toții două săptămâni minunate impreuna cu copiii voștri și v-ați bucurat de sărbătorile de 
Anul Nou. 
 
Am vrut să mă prezint. Sunt Dra Holmes (fără nicio legătură cu Dl Holmes) și voi prelua rolul de asistența aici, la 
Bordesley Green. Responsabilitatea mea principală va fi Faza 1 (Gradinită, Recepție și Anul 1). Întotdeauna mi-
a plăcut foarte mult să lucrez cu copiii mai mici și mi-am petrecut o mare parte din cariera didactică în cadrul 
claselor de Recepție. 
 

Spring 1 

Ianuarie 2023  

https://www.family-action.org.uk/what-we-do/children-families/food/breakfast-support/breakfast-at-home/
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Copiii au fost cu toții foarte primitori împreună cu personalul, ceea ce m-a ajutat să mă acomodez. 
 

 
 
 

Parlamentul BGPS (Consiliul Școlar) 

La Bordesley Green Primary, credem cu tărie că fiecare copil ar trebui să aibă o voce care să fie auzită, apreciată 

și respectată. 

În timpul Săptămânii Parlamentului Regatului Unit, am lansat alegeri pentru ca reprezentanții să se alăture 

Parlamentului BGPS și am fost încântați de entuziasmul tuturor copiilor noștri și de dorința lor de a aduce o 

schimbare reală școlii noastre. Am fost atât de mândri de discursurile pe care le-au scris și susținut atât de bine! 

După un tur de scrutin, un reprezentant din fiecare clasă de la Anul 2 la Anul 6 a fost ales pentru a îndeplini rolul 

și datoria foarte importante. 

În cadrul primei noastre întâlniri, deputații au discutat despre principalele noastre obiective pentru mandatul de 

primăvară, care a inclus votul pentru participarea la Operațiunea Compasiunea Foodbank Appeal. O ladă a fost 

deja umplută cu donații și a fost colectată de deputatul Liam Byrne. Ne simțim onorați să continuăm să sprijinim 

comunitatea noastră școlară prin această inițiativă. 

Un alt obiectiv important pentru noi este să ne asigurăm că mediul nostru școlar, atât în interior, cât și în 

exterior, rămâne curat și ordonat. Toată lumea de la BGPS vrea ca mediul nostru să arate că este cel mai bine 

în orice moment! Parlamentarii noștri au deja câteva idei geniale, cum ar fi culesul gunoiului în zona locală și 

creșterea gradului de conștientizare cu privire la acest lucru în comunitatea școlară. Suntem super încântați să 

auzim totul despre ideile pe care parlamentarii le vor aduna de la copiii din fiecare clasă și suntem siguri că ne 

veți sprijini în a ne asigura că mediul nostru școlar arată foarte bine în fiecare zi 😊  

Dra M.Shaheen 

Uniforma școlară 

Așteptarea este ca toți copiii să poarte uniforma școlară și pantofii negri în fiecare zi la școală, copiii să nu poarte 

adidasi viu colorați la școală. Uniforma școlară poate fi achiziționată prin intermediul site-ului școlii sau al 

supermarketurilor locale, cum ar fi Asda, Tesco sau Morrisons. Mai multe informații despre uniformă pot fi găsite 

pe site-ul școlii. 

Vă rugăm să etichetați bunurile copilului dumneavoastră cu numele lor complet și clasa, astfel încât atunci când 

oricare dintre acestea se pierd sa poata fi returnate cu ușurință. 

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 Hub-
ul nostru comunitar. Aceasta va fi apoi donata familiilor care au nevoie de sprijinul nostru.  

Vă mulțumesc. 

 

Voi fi mereu pe terenul de joacă dacă nu predau, așa ca, vă rog să veniți 
să mă salutați. Dacă aveți orice întrebări și ati dori să vorbiti cu mine, vă 
rog să trimiteți un e-mail la biroul școlii. 
 
Sunt încântată să vă cunosc pe toți și să lucrez alături de voi în următorii 
ani. 
 
Cele mai bune urări  
Dra Holmes 



 

 

Memento – Recepție 2023 
  
Data limită pentru depunerea cererii pentru un loc in clasele de recepție pentru Septembrie 2023 este 15 
Ianuarie 2023. Cererea trebuie făcută online, vizitând www.birmingham.gov.uk/schooladmissions 
 
În cazul în care copilul dumneavoastră are în prezent un loc în gradinita noastră, tot trebuie să aplicati pentru 

un loc in recepție.  
 
 Grădinița Septembrie 2023 
  
Dacă aveți un copil născut în perioada 01.09.2019 și 31.08.2020, acesta ar urma să înceapă Grădinița în 

septembrie 2023. Dacă doriți să aplicați pentru un loc, vă rugăm să veniți la biroul școlii pentru a completa un 

formular de cerere. Va trebui să vedem certificatul de naștere al copilului și dovada adresei (factura fiscală a 

consiliului sau scrisoarea privind alocația pentru copii). 

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

(AHT pentru EYFS și Anul 1, Dra Dovey (SENDCO și AHT pentru Anii 2 și 3), Dl Miller (AHT pentru Anii 4,5 și 6), 

Dra Clayton (AHT pentru Curriculumul mai larg), Dna Burgess (director adjunct) sau pe mine personal. 

Dati pentru agenda dvs. 

Luni 9 Ianuarie Biblioteca Școlară  se redeschide - ora 15.30 veniti 
și alegeți o carte cu copiii voștri. 

Miercuri 11 Ianuarie 2.50pm Y4 Verificati Tabla inmultirii – Intalnirea cu Părinții  

Vineri 13 Ianuarie Year 3 Atelier de canale și căi navigabile 

Joi 19 Ianuarie 2.30pm Y6 SATs  - Intalnirea cu parintii 

Vineri 20 Ianuarie 3H Serbarea Clasei  

Joi 26 Ianuarie Year 1 excursie la Muzeul De Transport Coventry 
PC Cooper lucreaza cu Y5 și Y6 

Vineri 27 Ianuarie 6J Serbarea Clasei 

Vineri 3 Februarie 5M Serbarea Clasei 
2D Serbarea Clasei 
NSPCC Matematica Numarul zilei 

Vineri 10 Februarie Year 5 vizită la Centrul Spațial Național 

Miercuri 15 Februarie Sedinta cu Parintii 

Vineri 17 Februarie Serbarea Stelele Stralucitoare 
Inceputul vacantei de jumatate de trimestru 

Luni 27 Februarie Toți copiii se întorc la școală 
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