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Drodzy Rodzice,
Mam nadzieję, że wszyscy otrzymaliście od wychowawcy waszego
dziecka list z nagłówkami programu nauczania. Ten list zawiera ważne
informacje wyjaśniające czego wasze dziecko będzie się uczyło w tym
semestrze i jak wy możecie im pomóc. Badania pokazują, że rodzice,
którzy regularnie pokazują zaintersowanie w swojego dziecka nauce
(nawet jeśli nie mogą pomóc z pracą domową!), ich dziecko będzie miało
dużo lepsze nastawienie do szkoły i będzie robiło lepsze postępy w
nauce. Pytając Wasze dziecko proste pytania w drodze do domu ze
szkoły, takie jak: ‘jak minął twoj dzień w szkole?’, ‘czego się nauczyłeś
dzisiaj?’ lub ‘co twój nauczyciel powiedział na temat twojej pracy domowej?’ mogą być dobrym przykładem na pokazywanie waszemu
dziecku, że wy uważacie, że szkoła jest ważna.
Również powinniście otrzymać naszą listę na temat klubów
pozaszkolnych i darmowych kursów dla rodziców. Kluby są
fantastycznym sposobem aby wzmocnić waszego dziecka samo
poczucie i pewność siebie. Mamy nadzieję, że każde dziecko weźmie
udział w przynajmniej jednym klubie w roku szkolnym. Czasami, dzieci
mówią, że nie chcą brać działu w klubie, ale to jest często z powodu ich
braku pewności siebie i nawet czasami strachu — i czasami właściwą
odpowiedzią dla rodziców jest to aby nalegali na to aby dzieci wzięły
udział w klubie. Zawsze możecie zapisać swoje dziecko na ‘próbę’ aby
zobaczyć czy im się ten klub podoba — bardzo często dzieci absolutnie
je kochają! Również mamy nadzieję, że dużo z was skorzysta z naszych
darmowych kursów dla rodziców. Powinniście mieć listę w liście
dzisiaj, w torbie waszego dziecka. Prowadzimy kursy takie jak: ‘jak ulepszyć zachowanie swojego dziecka w domu (1-2-3 Magic) i ‘Torby
opowiadań’ - szansa dla was abyście przyszli i poczytali jak i się pobawili ze swoim dzieckiem w czasie szkolnym. Proszę przeczytajcie
pełną listę i zwróćcie wasze wybory do recepcji.
Cieszę się, że mogę was powiadomić, że podczas Świąt Wielkanocnych
Sarah Buettner urodziła córeczkę — Isla Bernadette Buettner, która
ważyła 9.7lb. Sarah, przyniesie ją do szkoły wkrótce.
W ten piątek jest dzień bez mundurka! Dzieci mogą przyjść do szkoły
we własnych ciuchach. Dwoje naszych poprzednich uczniów jedzie do
Kenii na miesiąc, aby pomóc ulepszyć ich społeczność poprzez
budowanie szkół i pomóc dzieciom, które są mniej uprzywilejowane niż
my. Wszystkie pieniądze będą przekazane na tą wartościową wcieczkę.
Prosimy, aby dzieci mogły być urbane w jeden z kolorów z flagi Kenii —
czarny, czerwony, żółty, zielony.
Jestem pewien, że wszyscy już widzieli nasz fantastyczny szlak
drewniany! Dziękuję FOSTA za uzbieranie wystarczająco funduszy aby
to się spełniło. Dzieci absolutnie uwielbiają wybór wposażenia przez
Szkolny Parlament! Proszę pamiętajcie, że dzieci nie powinny używać
Bocianego Gniazda przed szkołą.
Na koniec, daty semestralne są na odwrocie tego listu. Proszę
przeczytajcie je ostrożnie i połóżcie je w bezpieczne miejsce. My i wasze
dziecko uwielabiamy kiedy uczestniczycie w różnych aktywnościach w
szkole.
Ben Arnell (dyrektor)

Skrzynka Rodziców
Podczas gdy tablety i komputery mogą
być przydatne dla waszych dzieci,
spróbujcie zlimitować ten ‘czas na ekran’aby się upewnić, że dzieci bawią
się na zewnątrz ze znajomymi,
bawiąc się w ‘gry z wyobraźnią‘ i czytanie. Jedna godzina dziennie ‘czasu na
ekranie’ jest doradzana dla dzieci w
szkole podstawowej; zdecydowanie nie
więcej niż dwie godziny dziennie.

DOSKONAŁOŚĆ jest naszą wartością
miesiąca. My ją wyjaśniliśmy
jako‘robienie czegoś lepiej niż zwykle.’
Poniżej są przykłady sugerujące dla
Waszych dzieci jak mogą pokazać
DOSKONAŁOŚĆ w domu i napisać o
tym w ich paszporcie:
· Pokaż doskonałość przez wyzwanie
siebie do zrobienia czegoś lepiej niż
zrobiłeś to wcześniej (np. więcej
podskoków bez przerwy, więcej odbijania piłki nożnej na jednej nodze,
więcej świetnych słówek w pisowni)
· Pokaż doskonałość przez nie poddawanie się nawet kiedy popełniasz
błędy
· Pokaż doskonałość przez robienie
czegoś jak najlepiej potrafisz niż
‘tylko wystarczająco’

Odznaka DOSKONAŁOŚCI została
zaprojektowana przez Ruben Rodrigues w klasie Stephen Hawking

W tym miesiącu nie mamy ‘Pytania
Filozoficznego’ ale wezwanie na
zmienienia sposobu myślenia dla
dzieci, aby zadały sobie zadanie i
je wykonały!

