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1 Martie 2021
Dragi părinți,
Luni 8 Martie 2021 toți elevii vor reveni la școală. Școala a luat în considerare toți pașii recomandați de Sănatatea
Publică UK și Îndrumările Guvernamentale pentru a asigura siguranța copiilor și a staff-ului. Dacă aveți vreo
îngrijorare despre revenirea copilului dvs.la școală vă rugăm să contactați biroul școlii cu întrebările dvs. Și ei vor
aranja ca un membru din staff să vă contacteze.
Să păstrăm siguranța – avem nevoie de suportul dvs.
● Ne așteptăm ca părinții să poarte mască și când aduc copii la școală și cand îi iau.
● Doar un adult aduce și preia copilul de la școală.
● Părinții să păstreze distanța socială în timp ce așteaptă copiii.
● Vă rugăm să formați un rând pe trotuar până clasa copilului este strigată, pentru a intra dimineață.
● Vă rugăm NU așteptați pe stradă.
● Când lăsați copii la școală vă rugăm nu intrați pe teren.
● Părinții trebuie să păstreze distanța socială când asteaptă pe teren să preia copilul.
● Când luați copiii-strada Aston: vă rugăm un părinte la copil și distanța socială în timp ce așteptați să luați copilul
păstrați distanța de uși și nu vă apropiați de staff.
● Când luați copiii- strada Bingley: părinții trebuie să urmărească sistemul “one-way” -vei intra pe poarta
principală de pe strada Bingley și vei ieși pe porta din mijloc. Vă rugam doar un părinte la copil și păstrați distanța
socială când așteptați pe numere până copilul este trimis la dvs.
● Părinții trebuie să anunțe școala dacă copilul dvs.a fost identificat pe lista extrem de vulnerabil.
● Dacă copilul dvs a purtat o mască înainte de a sosi la școală este foarte important să știe cum să o dea jos. Orice
elev ajuns la școală cu mască trebuie să o dea părintelui înainte de intrarea în școală sau să o pună într-o pungă
pe care o pot avea cu ei. Elevii trebuie să se spele pe mâini imediat ce au intrat în clasa lor.
● Încurajăm părinții și elevii să meargă la școală pe jos în loc să folosească transportul public. Dacă este posibil,
evitați călătoriile în timpul orelor de vârf. Dacă utilizați transportul public, vă rugăm să consultați „Coronavirus:
Ghid de călătorie mai sigur pentru pasageri.
● Încurajându-ți copii să se spele pe mâini pentru 20 de secunde înainte și după școală.
● Asigurarea păstrării la minimum a articolelor aduse la școală (adică numai cutii de prânz, registrul de citire,
genți/ghiozdane).
● Părinții trebuie să urmărească tabelul de mai jos pentru a ști când aduc și când iau copii.
Clasa

Poarta intrare și ieșire

Când intră

grădinița
Recepția
Anul 1
Anul 2
Anul 3
Anul 4
Anul 5
Anul 6

Bingley Street
Bingley Street
Aston Street
Bingley Street
Aston Street
Bingley Street
Aston Street
Aston Street

8.20
8.40
8.40
8.50
8.50
8.55
8.55
8.45

Când termină
(vineri termina )
11.30
3.10 (1.10)
3.10 (1.10)
3.20 (1.20)
3.15 (1.15)
3.25 (1.25)
3.15 (1.15)
3.25 (1.25)
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Siguranța tuturor – simptome COVID
● Asigurându-te că oricine are simptomele coronavirus (COVID-19), sau au pe cineva din locuința lor, nu vor veni la
școală, asta înseamnă – dacă copilul tău sau cineva din locuința ta are simptomele nu trebuie să il trimiți la
școală.
● Implicați-vă în procesul de testare și urmărire NHS, astfel încât cazurile să poată fi identificate și să fie luate
măsuri - acest lucru înseamnă că, dacă copilul dumneavoastră dezvoltă simptome, ar trebui să aranjați pentru a
face un test și ar trebui să informați școala cu privire la rezultatele acestui test IMEDIAT.
De reținut
● Comunicare -Părinții care doresc să vorbească la școală cu privire la orice întrebări sau întrebări cu privire la
copiii lor, trebuie să sune la biroul școlii sau să trimită un mesaj profesorului în aplicația class Dojo. Dacă este
necesară o întâlnire cu profesorul, aceasta poate fi organizată respectând regulile de distanțare socială
Dacă trebuie să participați la o întâlnire, vă rugăm să vă asigurați că intră o singură persoană în intrarea
principală la un moment dat și că poartă mască.
● Plăți către Școală– ne-am mutat spre sistemul fără bani cash iar plata se va face prin sistemul SIMS pay. Trebuie
să ai o adresă de email validă pentru a folosi SIMS pay. Instrucțiunile privind efectuarea plăților pentru laptele
școlar, mese școlare, vizite etc vor fi disponibile pe site-ul școlii (fila părinților)
● Banii pentru lapte – dacă vrei copilul tău să aibă lapte acesta va fi doar £3.40p până la sfârșitul acestui
semestru. Vă rugăm să vă înregistrați pentru mesele școlare gratuite pe
www.wolverhamptoncitycouncil.gov.uk/freeschoolmeals. Copiii care se califică pentru mese școlare gratuite au,
de asemenea, dreptul la lapte gratuit: o economie de £33,00 pe an pentru fiecare copil.
● Cluburile After School - vor fi valabile pentru câteva clase– dați click pe Parents Tab pe website-ul școlii.
● PE/Sport – copii nu se vor schimba în școală. Copii vor veni în zilele de sport cu echipamentul de acasă.
PE, Sport și înot : Primăvara semestrul 2 2021
Clasa
Interior (PE)
Exterior (Sports)
Grădinița
Marți
Recepție
Luni
Miercuri
Anul 1
Joi
Marți
Anul 2
Marți
Joi
Anul 3
Joi
Luni
Anul 4
Luni
Joi
Anul 5
Marți : înot
Miercuri
Anul 6
Miercuri
Marți
● Sports kit include - pantaloni sau egări negri, tricou alb si adidași. blugii, egării desenați sau tricouri cu diferite
print-uri nu sunt acceptate. Tenișii se poartă doar în zilele când copii au sport.
Mulțumim pentru susținerea continuă pe parcursul acestor perioade fără precedent.
Cu sinceritate,
Doamna Sarai
Director

