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Drodzy Rodzice,
Jestem pewien, że wszyscy z was są świadomi, że mieliśmy
inspekcję z OFSTED w zeszłym tygodniu. Inspekcja powiodła
się bardzo dobrze i pomimo, że nie mogę was powiadomić o
prowizorycznej ocenie dopóki raport będzie opublikowany,
myślę, że rodzice będą zadowoleni z finałowego raportu i oceny
kiedy będzie wydany w ciągu następnych dwóch tygodni. Wszyscy rodzice, otrzymają twardą kopię raportu kiedy go otrzymamy, jak również będzie opublikowany na naszej stronie internetowej.
Na koniec tego roku akademicznego Joyce Chan odejdzie od
St. Andrew’s. Joyce zadecydowała, że chce wziąść przerwę od
jej kariery nauczania i odkryć inne aleje. Dziękujemy jej za niesamowitą ilość ciężkiej pracy któą włożyła w St. Andrew’s w
ciągu dwóch lat jakie z nami spędziła oraz za wpływ jaki miała z
całą resztą drużyny na podniesienie standardów w Key Stage 1.
Ellen Hobday (doświadczona nauczycielka z lokalnej szkoły
podstawowej) zastąpi Joyce we wrześniu.
Niestety musieliśmy zmienić datę naszego FESTYNU LETNIEGO. Powodem jest, że niektórzy członkowie z FOSTA mają
wcześniejsze zobowiązania. Nowa data to
SOBOTA 8MY LIPCA 12—14. Jak zawsze mamy nadzieję, że
wszyscy rodzice i rodziny mogą mogli wesprzeć te ważne
społeczne wydarzenie, które zawsze zbiera dużą ilość funduszy
aby ulepszyć naszą szkołę.
Fidget Spinners są szałem, który zmiótł naszą narodowość!
Niestety, teraz regularnie musimy radzić sobie z zasmuconymi
dziećmi, które zgubiły ich zabawkę i to zaczyna mieć znaczny
wpływ na czas nauczania i nauki. Dlategoteż, dzieci nie będą
mogły przynosić fidget spinners po feriach do szkoły. Dziękuję za wasze wsparcie.
Na koniec, duża ilość rodziców mówi nam, że mogą mieć duże
problemy ze snem dzieci w nocy. Albo mają problemy z
położeniem ich do spania wystarczająco wcześnie do łóżka aby
dzieci otrzymały 10-12 godzin snu, lub problem z budzeniem się
dzieci w środku nocy albo nadal śpią u was w łóżku! Mamy
DARMOWE sesję w czwartek 22giego czerwca w godzinach 13
-15 prowadzoną przez Sleep Solutions które mogłyby pomóc
z powyższym. Więcej szczegółów nastąpi po feriach.
Mam nadzieję, że spędzicie miło ferie; spędzając jakościowy
czas na zewnątrz ze swoimi dziećmi.

Ben Arnell (dyrektor)

SKRZYNKA RODZICÓW

Dzieci, które bawią się
regularnie w parkach, lasach i
innych naturalnych
środowiskach pokazują więcej
zaawansowaną koordynację,
balans i inne zwinności oraz są
mniej chorowite.

SZACUNEK jest naszą wartością
miesiąca w czerwcu. My ją
wyjaśniliśmy jako‘DOCENIANIE INNEJ
OSOBY UCZUĆ I PRAW.’ Poniżej są
przykłady sugerujące dla Waszych
dzieci jak mogą pokazać SZACUNEK w
domu i napisać o tym w ich paszporcie:
· Pokaż szacunek przez podanie

komuś ręki kiedy ich spotkasz po
raz pierwszy, poprzez utrzymanie
otwartych drzwi lub zrobienie
kroku na bok aby ktoś inny mógł
przejść obok, poprzez przywitanie dorosłych w bramie szkolnej
rano
· Pokaż szacunek przez słuchanie
innych ludzi opinii—nawet jeśli
się z nimi nie zgadzasz
· Pokaż szacunek środowisku
przez recykling, zbieranie śmieci
i oszczędzanie energii
Odznaka SZACUNKU została
zaprojektowana przez Shane Alvriz

w klasie Martin Luther-King.

Filozoficzne pytanie miesiąca to:
‘Czy twoi rodzice zawsze mają
rację?’

