
Luni, 6 septembrie 2021

BINE AȚI VENIT Înapoi

Aranjamente de repornire - 7 septembrie 2021

Sperăm că aveți cu toții o minunată vacanță de vară și doriți să vă oferim, în avans, o căldură de bun
venit înapoi la școală. În cadrul acestei scrisori vom detalia o serie de informații care vor sprijini
întoarcerea copilului dumneavoastră la școală pentru anul universitar care urmează.

Aranjamentele pentru începutul și sfârșitul zilei

„Deschiderea noastră ușoară” a funcționat bine anul trecut și intenționăm să continuăm cu acesta
anul acesta pentru F2 până în Anul 6 copiii din. Ușile școlii vor fi deschise între orele 8:45 - 8:55 în
fiecare dimineață pentru ca copiii să intre și să meargă direct la propria lor clasă.

După cum vă veți aminti, Nursery (F1) se mută înapoi pe site-ul Sidmouth Street, iar ora de începere
pentru acești copii va fi la 8:30.

Grupurilor de ani li s-au alocat intrări specifice, așa că vă rugăm să verificați harta de mai jos pentru a
vedea unde trebuie să fie copilul dumneavoastră.

Pentru orice părinte care trebuie să renunțe la copii devreme, avem un club de mic dejun pentru toți
copii, care se deschide la 7.45am. Acesta este contra cost și vă rugăm să consultați site-ul școlii
pentru informații despre prețuri și rezervări.

Ziua școlii se termină la 15:15 pentru toți copiii și din nou grupurilor de ani li s-au alocat ieșiri
specifice, așa că vă rugăm să verificați harta atașată, deoarece punctele de colectare pot fi diferite de
intrări.

Pentru orice părinte care are nevoie de îngrijire după școală, acest lucru este oferit acum de Physical
Foundations și este contra cost și vă rugăm să consultați site-ul web pentru informații despre prețuri și
rezervări



Puncte de intrare și colectare: septembrie 2021 în continuare



Alte informații importante

Bubble Systems

Sistemele cu bule nu vor mai fi necesare în cadrul școlii, prin urmare, mergând mai departe, copiii se
vor amesteca cu copiii din grupele din alți ani în puncte pe tot parcursul zilei / săptămânii. Adunările
se pot relua, deși acestea vor fi reintroduse încet copiilor pe tot parcursul perioadei de toamnă.
Prânzul va rămâne eșalonat, dar grupurile din an vor împărți sala de prânz și locurile de joacă la
prânz. În clasă, copiii pot fi așezați acum în grupuri sau rânduri (aceasta va fi o decizie luată de
membrii personalului individual). După școală, cluburile vor avea loc acum cu copii peste faze / etape
cheie, mai degrabă decât ca grupuri de ani.

Participareparticipare

Obună este esențială pentru a asigura învățarea și progresul pozitiv pentru copilul dumneavoastră.
Știm că închiderea și boala legate de Covid au făcut-o foarte dificilă anul trecut, dar anul acesta ne
vom concentra asupra participării, deoarece ne propunem să participăm la 96% pentru anul respectiv.
Avem planificate noi inițiative despre care vă vom spune în timp util și vă rugăm să nu uitați că
suntem aici pentru a ajuta și a sprijini orice familie care găsește lucruri provocatoare.

Zilele PE

Pentru a confirma, în ziua PE a copilului dvs., ar trebui să continue să intre la școală purtând trusa
completă de PE (pantaloni de jogging negri simpli, tricou alb simplu, pulover negru simplu / fermoar
dacă este necesar și dresori). Pantalonii de jogging negri simpli pot fi înlocuiți cu pantaloni scurți de
culoare albastru deschis, dacă vremea o permite. Trebuie evitate logo-urile și sloganurile mari.

Mesele școlare

Dacă copilul dvs. se află în etapa principală 2 (anul 3 sau mai sus), va trebui să plătiți pentru mesele
școlare care sunt de 1,00 GBP pe zi, cu excepția cazului în care aveți dreptul la FSM. Meniurile de
masă rămân aceleași ca anul trecut - o copie a meniului se află pe site-urile școlii. Este posibil ca
circumstanțele să se fi schimbat pentru multe familii în acest an, deci dacă credeți că ați putea fi
eligibil pentru FSM, vă rugăm să completați un formular.

Fără numerar

După cum știți, vom fi fără bani din septembrie. Sperăm că ați avut ocazia să vă configurați contul pe
Eduspot, personalul din birou vă va ajuta cu plăcere dacă sunteți blocat în vreun fel - vă rugăm să
intrați și să întrebați. Aplicația este ușor de utilizat - căutați doar Eduspot în magazinul de aplicații al
telefonului. Va trebui să vă conectați folosind adresa de e-mail și numărul de telefon mobil (cele pe
care le avem la dosar la școală), prenumele copilului dvs. și parola dvs. - pe care ar fi trebuit să le
primiți prin text (vă rugăm să sunați la biroul școlii dacă aveți nevoie de ele retrimiteți acest lucru).



Continuând să ne păstrăm comunitatea în siguranță

Datorită ultimelor actualizări privind autoizolarea, testarea debitului lateral va juca acum un rol extrem de
important în a ne ajuta să identificăm orice caz asimptomatic de Covid-19 și, la rândul nostru, să ajutăm la
ruperea lanțului de transmisie și la suprimarea răspândirea virusului în comunitatea noastră școlară.
Personalul din școală va continua să efectueze teste de debit lateral de două ori pe săptămână. Acest
aranjament de testare va continua până la sfârșitul lunii septembrie, când va fi revizuit de guvern.

Dacă copilul dumneavoastră prezintă simptome ale coronavirusului

Cele mai importante simptome ale coronavirusului (COVID-19) sunt debutul recent al oricăruia dintre
următoarele:
o nouă tuse continuă
o temperatură ridicată,
pierderea sau modificarea simțului normal al gustului sau al mirosului ( anosmia).

Dacă copilul dumneavoastră prezintă oricare dintre simptomele coronavirusului de mai sus, vă rugăm să vă
asigurați că le rezervați pentru un test PCR complet (https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) și nu utilizați un kit
de testare a fluxului lateral acasă.

Dacă un copil din școală dă rezultate pozitive,

școlile nu mai sunt responsabile pentru urmărirea contactelor și „bule” întregi nu vor mai exploda / închide. În
schimb, individul care a dat rezultate pozitive va trebui să se izoleze. Orice contact apropiat identificat va trebui
să respecte sfaturile oferite de Track and Trace dacă sunt contactate de aceștia.

Dacă cineva din gospodăria copilului dumneavoastră dă test pozitiv pentru Covid-19 sau a fost identificat ca un
contact strâns cu un caz pozitiv

Copilului dvs. nu i se cere să se autoizoleze dacă locuiește în aceeași gospodărie ca cineva cu COVID-19 sau
este un contact strâns al cuiva cu COVID-19. În schimb, vor fi contactați de NHS Test and Trace, informați că au
fost în contact strâns cu un caz pozitiv și li se recomandă să efectueze un test PCR. Le-am încuraja pe toți
indivizii să facă un test PCR dacă li se recomandă acest lucru. Personalul care nu au nevoie pentru a izola, iar
copiii și tineriivârsta sub 18 ani6 luni care frecventeazăobiceișcoală, și au fost identificate ca fiind un contact
apropiat, ar trebui să continue să mergșcoalăcaobicei

ne sunt bine cu nerăbdare să primitoare toate noastre copii, existenți și noi, în Sidmouth pentru începutul noului
nostru an școlar. Ca un personal, ne uitămdeparte cu entuziasma construi parteneriate pozitive între casă și
școală, pentru aasigura că copiii profitamaximum de oportunitățile de învățare șipot dezvolta la Sidmouth

Noi toținerăbdare să te văd marți07 septembrie

stimă

dna S Moore
Șef de școală


