
12/12/21   IMPORTANT INFORMATION FOR YR 5 and 6 PARENTS

We are sorry to have to tell you that Yr 5 and Yr 6 children will be learning from home from Monday and all
next week  due to COVID related reasons resulting in too few staff to teach them and keep them safe. All
other children should still attend school
Please keep your YR5 and Yr6 child at home, though they do not need to isolate. If they have covid
symptoms please have them tested
We will provide remote learning via Google classroom, with at least 2 live sessions each day.
Please collect a chrome book and other resources from school between 12.00-130 tomorrow from the
Tavistock St entrance.
Thank you for your understanding Mrs Moore and Mrs Roe.

Z przykrością musimy powiedzieć, że dzieci w wieku 5 i 6 lat będą uczyć się w domu od poniedziałku i przez
cały następny tydzień z powodów związanych z COVID, co skutkuje zbyt małą liczbą personelu, aby uczyć
ich i zapewnić im bezpieczeństwo. Wszystkie inne dzieci powinny nadal uczęszczać do szkoły.
Prosimy o zatrzymanie dziecka YR5 i Yr6 w domu, chociaż nie ma potrzeby izolowania. Jeśli mają objawy
choroby zakaźnej, przetestuj ją.Class
Zapewnimy zdalną naukę za pośrednictwem Google, z co najmniej 2 sesjami na żywo każdego dnia.
chromowaną książkę i inne materiały ze szkoły Odbierzjutro w godzinach 12.00-130 przy wejściu od ulicy
Tavistock.
Dziękuję za zrozumienie pani Moore i pani Roe.

Ne pare rău că trebuie să vă spunem că copiii din anii 5 și 6 vor învăța de acasă de luni și toată săptămâna
viitoare din motive legate de COVID, ceea ce duce la prea puțin personal care să-i învețe și să-i păstreze în
siguranță. Toți ceilalți copii ar trebui să meargă în continuare la școală.
Vă rugăm să păstrați copilul YR5 și Yr6 acasă, deși nu trebuie să se izoleze. Dacă au simptome de covid,
vă rugăm să-i testați.
Vom oferi învățare la distanță prin sala de clasă Google, cu cel puțin 2 sesiuni live în fiecare zi. Vă rugăm să
ridicați o carte cromată și alte resurse de la școală între orele 12.00-130 mâine de la intrarea din Tavistock
St.
Vă mulțumim pentru înțelegere, doamnei Moore și doamnei Roe.
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