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John Gulson Primary School Newsletter
Ambition + Commitment = Excellence

Mesaj de la doamna Sumner:

Ne apropiem rapid de o vacanta de doua saptamani! Scoala bazaie cu activitate si emotie!
In primul rand, pot sa le reamintesc parintilor ca suntem DESCHISI Vineri 18 Decembrie 2020? Copiii urmeaza sa
revina la scoala Marti 5 ianuarie 2021.
In al doilea rand, un imens multumesc pentru cei dintre voi care au donat cadouri si alimente pentru cosurile pe care
le pregatim pentru familiile si copii cei mai vulnerabili. Sunt de-a dreptul coplesita cu raspunsul pe care l-am primit de
la parinti, lacasuri locale de cult si de afaceri, care au ajutat la spijinirea comunitatii noastre in urma acestui an cu
adevarat dificil. Aceste familii vor fi contactate de echipa noastra de la birou.
Colindatul nostru de Craciun are loc saptamana viitoare. Din pacate, din cauza restictiilor Covid ce sunt inca in curs
de desfasurare, nu suntem in masura sa invitam parintii si membrii familiei la scoala pentru a viziona acest eveniment.
Cu toate acestea, ne vom asigura ca inregistrarea v-a fi incarcata pentru voi pe class dojo in data de 18 Decembrie.
In cele din urma, o actualizare de personal.
Vinerea viitoare ne vom lua ramas bun de la trei membrii din personal: Doamna Bassi, sefa noastra asistenta, care
pleaca sa ocupe un alt post care v-a ajuta la formarea urmatoarei generatii de profesori. Domnul Carter, meseriasul
nostru, care pleaca sa ocupe un post de ingrijitor la o alta scoala primara din Coventry. Doamna Shirley, invatatoare
din anul 1, care de asemenea pleaca pentru a explora posibilitati noi.
Sunt sigura ca o sa va alaturati mie in a le ura toate cele bune pentru viitor si in a le multumi pentru serviciul lor pentru
comunitatea scolii primare John Gulson.

Stelele saptamanii

1DS: Aisha
1EM: Ismaeel
1BS: Inayah
2FB: Aisha
2SR: Sham
2SB: Habiba
3HT: Alex
3JR: Sabrina
4TB: Maqil
4JT: Mohammed
4PN: Saba
5MO: Musa
5SS: Ismaeel
5PW: Lena
6KB: Kegan and Hassan
6MM: Unysah
6CS: Toata clasa
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Prezenta
RAG: 88%
RTT: 89%
1DS: 97%
1BS: 91%
1EM: 88%
2FB: 86%
2SB: 97%
2SR: 96%
3HT: 87%
3JR: 94%
4TB: 97%
4PN: 89%
4JT: 95%
5WB: 94%
5SS: 96%
5MO: 92%
6MM: 96%
6KB: 99%
6CS: 99%
Prezenta intregii scoli:
93%
Clasa castigatoare: 6KB
and 6CS!
Obiectivul nostru de
prezenta este de 96%.
Va rugam sa va
asigurati ca copilul
dumneavoastra vine la
scoala in fiecare zi, la
timp!

Data: Vineri 11 Decembrie 2020

Petrecerile de Craciun
Ar fi trebuit ca toti sa primiti informatiile despre datile de
saptamana viitoare in care au loc petrecerile de Craciun
in fiecare clasa. In aceasta zi copilul dumneavoastra
poate veni cu hainele normale, nu in uniforma.
Va reamintesc ca alimentele de petrecere nu sunt
premise in acest an, din cauza restrictiilor Covid!
Provocarea doamnei Sumner de weekend!
Sa ma anuntati cum va descurcati!
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Elful continua sa provoace dezastru si distracte in scoala noastra…

Elful in anul 3:

In anul 6MM……..

Si in 6CS, Elful a facut o gramada de activitati, chiar a si hranit dinozaurii!

Ma intreb oare unde v-a fii Elful saptamana viitoare? Sa aveti un weekend
minunat!

