22 iunie 2020,
Stimati parinti/ingrijitori,
Speram ca sinteti bine in aceasta perioada deosebita. Dupa ghidarea guvernului, scoala s-a bucurat
sa primeasca inapoi mai multi copii, ei s-au acomodat si au participat la diferite activitati frumoase si
creative. Eu sint foarte mindru de ei pentru abilitatea si puterea lor de a se reacomoda cu scoala asa
de repede. Va multumesc pentru ajutorul dumneavoastra.
Deocamdata nu putem deschide scoala pentru toti copiii, speram ca familiile sint bine si ca toti copiii
au avut oportunitatea sa discute cu invatatoarea copilului. A fost o bucurie sa aflam cum se simt ei.
As dori sa va reamintesc ca puteti comunica direct cu invatatorul copilului folosind adresa de email
de pe pagina de invatatura de acasa (home learning).
Invatatorii as fi fericiti sa afle noutati de la dumneavoastra si sa va ajute la temele de acasa.
Invatatorii au fost ocupati cu aflarea adreselor de email ale parintilor/ ingrijitorilor, este esential sa le
avem pentru a putea comunica cu succes cu dinsii, mai ales in aceasta perioada cind copiii sint acasa.
Deindata ce vom afla planul redeschiderii scolii in septembrie, o sa luam legatura cu dumneavoastra,
in urmatoarele saptamini o sa va anuntam si cum scoala isi va lua la revedere de la copiii de clasa 6a,
noi informatii despre noul invatator al copilului dumneavoastra din luna Septembrie si despre cum
vor fi trimise rapoartele copiilor de la sfirsitul acestui an scolar.
Receptia scolii este deschisa in fiecare zi cu orar redus, daca aveti nevoie sa vorbiti cu cineva din
scoala si nu reusiti de la receptie sau prin email, folositi numarul de urgenta de pe websiteul scolii al
Dnului Price sau al Doamnei Webberley Holmes.
Noi vom lua legatura cu dumneavoastra foarte curind, va multumim pentru ajutorul dumneavoastra
permanent din aceasta perioada.
Cu stima,
Mr Price
Acting Headteacher
(directorul scolii reprezentant)

