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WITAMY Z POWROTEM

Restarting Arrangements – 7 września 2021

Mamy nadzieję, że wszyscy macie wspaniałą letnią przerwę i chcielibyśmy z góry powitać Was
serdecznie z powrotem do szkoły. W tym liście wyszczególnimy szereg informacji, które pomogą w
powrocie Twojego dziecka do szkoły w nadchodzącym roku akademickim.

Ustalenia dotyczące rozpoczęcia i zakończenia dnia

Nasze „miękkie otwarcie” zadziałało dobrze w zeszłym roku i zamierzamy kontynuować to w tym roku
dlaz klas F2 do 6 dzieci. Drzwi szkoły będą otwarte od 8:45 do 8:55 każdego ranka, aby dzieci mogły
wejść i udać się prosto do własnej klasy.

Jak pamiętasz, żłobek (F1) przenosi się z powrotem na stronę Sidmouth Street, a czas rozpoczęcia
dla tych dzieci to 8.30.

Grupom klasowym przydzielono specjalne wejścia, więc sprawdź poniższą mapę, aby zobaczyć,
gdzie powinno być Twoje dziecko.

Dla każdego rodzica, który musi wcześnie przywieźć dzieci, mamy klub śniadaniowy dla wszystkich
dzieci, który otwiera się o 7.45. Jest to odpłatne, a ceny i informacje dotyczące rezerwacji można
znaleźć na stronie internetowej szkoły.

Dzień szkolny kończy się o godzinie 15.15 dla wszystkich dzieci i ponownie grupom rocznym
przydzielono specjalne wyjścia, więc prosimy o sprawdzenie załączonej mapy, ponieważ punkty
zbiórki mogą różnić się od wejść.

Dla każdego rodzica, który potrzebuje opieki po szkole, jest to teraz zapewniane przez Physical
Foundations i jest odpłatne. Odwiedź stronę internetową, aby uzyskać informacje o cenach i
rezerwacji



Wejście i punkty odbioru: od września 2021 r.



Inne ważne informacje

Bubble Systems

Systemy bąbelkowe nie będą już wymagane w szkole, dlatego w miarę rozwoju dzieci będą mieszać
się z dziećmi z innych grup wiekowych w różnych punktach w ciągu dnia/tygodnia. Zebrania mogą
zostać wznowione, chociaż będą one powoli ponownie wprowadzane do dzieci przez cały semestr
jesienny. Pory lunchu pozostaną rozłożone, ale grupy roczne będą dzielić salę obiadową i place
zabaw w porze lunchu. W klasie dzieci mogą teraz siedzieć w grupach lub rzędach (decydują o tym
poszczególni członkowie personelu). Kluby pozaszkolne będą teraz odbywać się z dziećmi w różnych
fazach/kluczowych etapach, a nie tylko w grupach rocznych.

Frekwencja

Dobra frekwencja jest niezbędna, aby zapewnić dziecku pozytywną naukę i postępy. Wiemy, że
zamknięcie i choroba związana z Covid sprawiły, że w zeszłym roku było to bardzo trudne, ale w tym
roku skupimy się na frekwencji, ponieważ dążymy do 96% frekwencji w ciągu roku. Mamy
zaplanowane nowe inicjatywy, o których opowiemy w odpowiednim czasie i pamiętaj, że jesteśmy
tutaj, aby pomagać i wspierać rodziny, które mają trudności.

Dni WF

Aby potwierdzić, w dniu WF-u Twoje dziecko powinno nadal przychodzić do szkoły w pełnym stroju na
WF (zwykłe czarne spodnie do biegania, zwykły biały t-shirt, zwykły czarny sweter/zapinany na
zamek, jeśli to konieczne i tenisówki). Zwykłe czarne spodnie do biegania można zastąpić zwykłymi
granatowymi szortami, jeśli pogoda na to pozwoli. Należy unikać dużych logo i haseł.

Szkolne posiłki

Jeśli Twoje dziecko jest w Key Stage 2 (rok 3 lub wyższy), będziesz musiał zapłacić za posiłki szkolne
w wysokości 1,00 GBP dziennie, chyba że masz prawo do FSM. Menu posiłków pozostaje takie samo
jak w zeszłym roku – kopia menu znajduje się na szkolnych stronach internetowych. Okoliczności w
wielu rodzinach mogły się zmienić w tym roku, więc jeśli uważasz, że możesz kwalifikować się do
FSM, wypełnij formularz.

Bez gotówki

Jak wiecie, od września będziemy bez gotówki. Mamy nadzieję, że miałeś okazję założyć konto na
Eduspot, pracownicy biura chętnie Ci w tym pomogą, jeśli utkniesz w jakikolwiek sposób - po prostu
wpadnij i zapytaj. Aplikacja jest łatwa w użyciu — wystarczy wyszukać Eduspot w sklepie z
aplikacjami na telefonie. Musisz zalogować się przy użyciu swojego adresu e-mail i numeru telefonu
komórkowego (tych, które mamy w aktach w szkole), imienia dziecka i hasła – które powinieneś
otrzymać SMS-em (zadzwoń do biura szkoły, jeśli potrzebujesz wyślij to ponownie).



Nieustanne dbanie o bezpieczeństwo naszej społeczności

Ze względu na najnowsze aktualizacje dotyczące samoizolacji, testowanie przepływu bocznego będzie teraz
odgrywać niezwykle ważną rolę, pomagając nam zidentyfikować wszelkie bezobjawowe przypadki Covid-19, a co
za tym idzie, pomóc przerwać łańcuch transmisji i stłumić rozprzestrzenianie się wirusa w naszej społeczności
szkolnej.
Kadra szkolna będzie nadal przeprowadzać testy przepływu bocznego dwa razy w tygodniu. Ten układ
testowania będzie obowiązywał do końca września, kiedy zostanie przeanalizowany przez rząd.

Jeśli Twoje dziecko wykazuje objawy koronawirusa

Najważniejsze objawy koronawirusa (COVID-19) to niedawne wystąpienie któregokolwiek z poniższych:
nowy ciągły kaszel
wysoka temperatura
utrata lub zmiana normalnego zmysłu smaku lub węchu ( anosmia).

Jeśli Twoje dziecko wykazuje którykolwiek z powyższych objawów koronawirusa, upewnij się, że zarezerwujesz
je na pełny test PCR (https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) i nie używaj domowego zestawu testowego z
przepływem bocznym.

Jeśli wynik testu u dziecka w szkole jest pozytywny,

Szkoły nie są już odpowiedzialne za śledzenie kontaktów, a całe „bańki” nie pękają/zamykają się. Zamiast tego
osoba, która uzyskała wynik pozytywny, będzie musiała się odizolować. Wszelkie zidentyfikowane bliskie osoby
kontaktowe będą musiały postępować zgodnie z poradami dostarczonymi przez Track and Trace, jeśli się z nimi
skontaktują.

Jeśli ktoś w gospodarstwie domowym Twojego dziecka ma pozytywny wynik testu na Covid-19 lub został
zidentyfikowany jako bliski kontakt z pozytywnym przypadkiem

Twoje dziecko nie musi izolować się, jeśli mieszka w tym samym gospodarstwie domowym co osoba z COVID-19
lub ma bliski kontakt z osobą z COVID-19. Zamiast tego skontaktują się z nimi NHS Test and Trace, poinformują,
że mają bliski kontakt z pozytywnym przypadkiem i zalecą wykonanie testu PCR. Zachęcamy wszystkie osoby do
wykonania testu PCR, jeśli zostanie to zalecone. Personel, który nie musi izolować oraz dzieci i młodzież w
wieku poniżej 18 lat i 6 miesięcy, które zwykle uczęszczają do szkoły i zostały zidentyfikowane jako bliski kontakt,
powinni nadal uczęszczać do szkoły jak zwykle.

Z niecierpliwością czekamy na przyjęcie wszystkich naszych dzieci, już istniejące i nowe, przyjeżdżają do
Sidmouth na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Jako pracownicy z entuzjazmem patrzymy w przyszłość na
budowanie pozytywnego partnerstwa między domem a szkołą, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze możliwości
uczenia się i rozwój w Sidmouth

Wszyscy czekamy na Was we wtorek 7 września

Z poważaniem

Pani S. Moore
Dyrektor szkoły


