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Ta książeczka informacyjna skierowana jest do was rodzice oraz
waszych dzieci
i odpowie na wiele waszych pytań. Mamy
nadzieję, że wasze dziecko szybko zaklimatyzuje się w naszej
szkole. Jeśli jednak macie państwo jakieś pytania czy
watpliwości zachęcamy was do przyjścia do szkoły i omówienia
ich z nami. Dla klasy Reception nowy rok szkolny rozpoczyna się
jesienią, w środę 5 Września. Od tej daty rozpoczynamy pracę w
pełnym wymiarze godziń.
Dzieci z klasy Nursery rozpoczynają szkołę w semestrze, który
następuje po ich trzecich urodzinach. Będą one uczęszczać do
szkoły w godzinach: 12.15 – 15.15 po południu.

Rozkład zajęć:
Dla dzieci z klasy Reception zajęcia rozpoczynają się o 8.55
rano, a kończą o 3.15 po poludniu. Dzieci powinny być
przyprowadzone i odebrane przy drzwiach do klas: EYFS/KS1.
Nauczyciel musi byc poinformowany jeśli ktoś inny niż rodzić
będzie odbierał dziecko ze szkoły (z powodów bezpieczeństwa).
Prosmy rodziców, żeby nie parkowali swoich samochodów przed
bramą szkoły, na żółtych liniach.

Zdrowie Twojego dziecka
Dla dzieci z klasy Reception:
W czasie pierwszego roku w szkole, Szkolne Służby Medyczne przeprowadzą pełne badania lekarskie: stomatologiczne, wzroku i słuchu. Zostaną państwo poinformowani o szczegółach.
Jesli wasze dziecko jest chore prosimy zatrzymać je w
domu i poinformować szkołę o jego nieobecności. Czasem
dzieci sa juz na tyle zdrowe, że mogą wrócić do szkoły,
jednak nadal muszą przyjmować przepisane lekarstwa. W
takiej sytuacji, nauczyciele mogą dopilnować przyjmowania
leków, potrzebują jednak pisemnej zgody rodziców i dokładnej informacji o godzinie przyjmowania i dawce leku.
Jesli Twoje dziecko ma astmę i potrzebuje inhalatora w
czasie dnia, skontaktuj się z nauczycielem, żeby omówic
szczegóły.
Prosimy o wypelnienie formularzy i podanie nazwisk oraz
numerów telefonów osób z którymi możemy skontaktować
się w czasie dnia, jesli zaistnieje konieczność odebrania
dziecka ze szkoly.
Oczywiście najpierw spróbujemy skontaktować się z Tobą.

Lunchtime:
Pieniądze na lunch muszą być przekazane w poniedziałek, w
wyraźnie oznaczonej kopercie z imieniem dziecka, klasą
oraz sumą. Ewentualnie, można zaaranżować opłatę za
lunch, za cały semestr lub pół semestru z sekretarką
szkolną Mrs. Stephens.

Szkolny mundurek
Wszystkie dzieci, które zaczynaja klasę Reception
proszone sa o noszenie mundurków.
Bordowa bluza lub sweter z białą koszulką polo (muszą posiadać logo naszej szkoły), szare spodnie dla chłopców.
Szare spódniczki dla dziewczynek, lub spodnie w czasie
chłodniejszych miesięcy. Wszystkie dzieci potrzebują
także szkolnej torby na książki.
Bluzy, swetry, koszulki polo oraz szkolne torby można
zamówić w biurze naszej szkoły.
Prosze pamiętać, że należy podpisać imieniem dziecka
wszystkie jego szkolne ubranka.

Physical Education
Zaczynające się w klasie Reception zajęcia z P. E będą odbywać się dwa razy w tygodniu. Dzieci będą potrzebować
strojów na zajęcia skladajacych sie z: czarnych tenisówek,
czarnych/bordowych szortów oraz białej podkoszulki.
Wszystkie te rzeczy muszą być podpisane i trzymane w
worku na wieszaku dziecka.
Wszystkie ubranka muszą być podpisane ponieważ łatwo
mogą się wymieszać w trakcie przebierania się dzieci.
Mamy nadzieję, że dzieci szybko stana się odpowiedzialne
za samodzielne przebieranie się. Prosimy o zapewnienie im
niezbędnych ubrań i butów aby mogły radzic sobie samodzielnie.

Cumbria County Council nie zezwala na noszenie kolczyków
oraz innych ozdób w czasie zajęć z P.E, ponieważ wiąże się
to z niebezpieczeństwem.
Nauczyciele nie mogą zdejmować uczniom kolczyków,
dlatego prosimy rodziców o zdjęcie ich w domu.

