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Stimați părinți și îngrijitori

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE - iunie '21 Covid Restricții Informații - Covid actualizare numărul de
scrisoare 27

Am scris pentru a vă actualiza cu privire la planurile noastre pentru următoarele săptămâni. Evident, suntem cu
toții conștienți de amenințarea tot mai mare reprezentată de varianta Delta a Covid-19 și veți fi auzit cele mai
recente anunțuri guvernamentale. Așa a fost cazul tot timpul am fost informați de către guvern, în același timp cu
oricine altcineva și, prin urmare, au trebuit să evalueze rapid modul în care acest lucru afectează școlile noastre
și să consulte colegii noștri de la Fundația Elliot Educație Trust. Din păcate, ultimele restricții Covid-19 rămase în
vigoare până luni, 19 iulie, au impact asupra evenimentelor și aranjamentelor noastre, însă vom profita la
maximum de situație.

Vă rugăm să înțelegeți că nimeni nu este mai dezamăgit decât mine că trebuie să reducem sau să amânăm
unele dintre lucrurile pe care le-am aliniat, dar suntem obligați să respectăm orientările guvernamentale, măsurile
de sănătate și siguranță și propriile noastre evaluări ale riscurilor. Ideea ca cineva din comunitatea noastră
școlară să se îmbolnăvească în această etapă târzie a anului școlar, pe măsură ce planul național de redresare
accelerează, este prea îngrozitoare pentru a ne gândi. Pur și simplu trebuie să fim în siguranță și sensibili.
Suntem dezamăgiți cu toate acestea dezamăgirea este ceva ce putem trece peste mai ușor decât boala. Dacă
ne unim cu toții planurile alternative, ne vom asigura că avem lucruri pe care să le așteptăm cu nerăbdare.

Health Fun and Fitness Week - Săptămâna care începe pe 28 iunie

În fiecare iunie avem un curriculum se concentreze săptămână pe sănătate, distracție și de fitness. În acest an
tema este bunăstarea. Mai multe informații vor fi împărtășite săptămâna viitoare, dar informațiile cheie pentru a
nota astăzi este că, din păcate, părinții și îngrijitorii nu vor fi invitați să participe la zilele noastre de sport în acest
an. Ne vom asigura că imaginile, clipurile video, rezultatele cursei și toate evidențierile sunt partajate prin
canalele obișnuite. Vă rugăm să căutați câteva certificate, insigne și autocolante în pungi de cărți și rucsacuri și
să luați un moment pentru a vorbi despre această săptămână specială cu copilul dvs.

Carnavalul Cricklewood - 16 iulie. Vă rugăm să rețineți o nouă dată - 17 septembrie

Așa sper că sunteți cu toții conștienți am avut selectat vineri 16 iulie pentru un eveniment care a fost de gând să
sprijine bunăstarea tuturor, carnavalul nostru Cricklewood. Am strâns mii de lire sterline în donații și au totul, de
la un skelter helter la un taur rodeo rezervat pentru a distra copiii, plus tarabe și jocuri, produse alimentare,
băuturi și înghețată. Evident, acest lucru trebuie să meargă mai departe, așa că am rearanjat acest eveniment
pentru vineri 17 septembrie, nu va fi mai multe detalii mai aproape de timp, dar de acum pune data în jurnalul
dumneavoastră. Y6... Acum există un motiv pentru a pop înapoi și vizita dacă vreodată am văzut unul! Suntem
încă în căutarea de voluntari pentru a ajuta, astfel încât, dacă doriți să se implice vă rugăm să vorbesc cu sau
e-mail personalul biroului școlii în școala dumneavoastră să ne anunțați. Cineva va reveni la tine cu detalii. Vă
mulțumesc.

Întâlniri de bun venit pepinieră și recepție

Pentru cei dintre voi cu copii cărora li s-a alocat un loc fie în creșele noastre, fie în clasele de primire pentru luna
septembrie, este atât de important să vă sprijinim să vă pregătiți copilul pentru ziua cea mare. Prima zi la școală!
Din păcate, organizarea de întâlniri și sesiuni deschise în școală rămâne interzisă, așa că facem aranjamente
alternative și veți fi contactat în zilele următoare. Prezentările noastre vor fi înregistrate sau live prin Google
Meet. Acestea vor fi, de asemenea, partajate prin text / e-mail și vor fi postate pe site-urile noastre. De
asemenea, sperăm să organizăm oportunități de "plimbare" distanțate din punct de vedere social pentru ca
părinții să vadă personal mediile de învățare și să colecteze un pachet de informații.



Anul 6 Leavers Show, Adunarea și Festivitățile

Dintre toate lucrurile care au fost afectate evenimentele noastre Y6 leavers sunt foarte speciale pentru noi toți și
într-adevăr spun acest lucru este sfârșitul anului școlar mai mult decât oricare alta. Copiii Y6 de la Childs Hill și
Claremont lucrează din greu cu profesorii lor la spectacole, The Greatest Showman la Childs Hill și The Lion
King la Claremont. Cu toate acestea, așa multe dintre familiile noastre vor fi conștienți în ultima săptămână a
termenului, singura săptămână rămasă odată ce restricțiile sunt ridicate, se întâmplă să fie Eid al Adha. Mulți
elevi, inclusiv unii dintre cei din Y6, vor lipsi din cauza respectării religioase a festivalului, așa că suntem CU
ADEVĂRAT blocați! Nu e chiar un spectacol fără toată distribuția!

Astfel, spectacolele vor fi realizate și înregistrate profesional în școală în zilele de 13 și 14 iulie. Înregistrarea va fi
pusă la dispoziția familiilor vineri, 16 iulie, prin sms și e-mail. Este o rușine, dar este cel mai bun mod de a
captura toți copiii care efectuează împreună și va permite familiilor sa ma uit la ei din nou și din nou.

Vom programa adunările de plecare, la care vor fi invitați părinții, în ultima săptămână de mandat. Săptămâna
care începe pe 19 iulie. Orele și datele vor fi confirmate de îndată ce ziua respectării religioase pentru Eid al
Adha a fost stabilită. Este același caz pentru sărbătorirea copiilor, vom stabili cea mai bună zi pentru seara lor la
școală să mănânce pizza, să se joace unele jocuri și să-și forțeze profesorii să danseze! Mai multe informații vor
fi trimise de către profesorii noștri Y6 în următoarele săptămâni.

Recepția și absolvirea anului 2

La fel de speciale sunt evenimentele pe care le organizăm pentru copiii noștri care părăsesc Early Years și KS1.
Când copiii absolvă recepția și se mută la Y1 și când părăsesc Y2 și se mută în KS2 (Y3), ne place să facem un
tam-tam cu ei. În mod normal, ne-ar invita părinții să ni se alăture, dar în acest an ne vom asigura că vom
captura aceste evenimente și partaja unele fotografii, clipuri video și trimite acasă certificatele minunat pentru a
pune la domiciliu. Mai multe detalii vor fi împărtășite în curând.

Alte "sfârșitul anului" elemente pe care trebuie să știți despre!

Zilele INSET - Vineri 25 iunie ESTE o zi INSET. Școlile noastre vor fi închise. Vineri 16 iulie nu este o zi inset (a
se vedea Cricklewood Carnavalul amânare). Școlile noastre vor fi deschise.

Ziua petrecerii de clasă - vineri, 16 iulie. Ca carnavalul nostru a trebuit să fie mutat clasele noastre vor fi cu
propriile lor mini carnavaluri, petreceri de clasă, în ziua de vineri 16 iulie. Copiii sunt invitați să poarte o uniformă
non-școlară (haine de petrecere) la școală pentru o zi. Haine de partid adecvate sunt permise și am dori părinții
să ajute prin trimiterea în alimente sănătoase partid. Profesorii vor lăsa părinții și îngrijitorii să știe de ce este
nevoie mai aproape de timp.

Rapoartele de progres ale elevilor - vineri, 9 iulie - Copiii vor primi toate rapoartele de progres vineri, 9 iulie.
Părinții vor primi, de asemenea, Raportul anual al Federației către părinți în aceeași zi. Vă rugăm să răspundeți
la sondajul nostru, solicitându-vă opiniile atunci când este trimis, deoarece rezultatele sunt partajate în acest
raport, iar opiniile dumneavoastră contează pentru noi.

Profesori noi - Copiii vor afla cine este noul lor profesor vineri, 9 iulie, când vor primi raportul. Ziua schimbului
de ore, când își vor vizita noul profesor în noua lor clasă, va fi luni, 19 iulie. Această zi interesantă trebuie acum
să aștepte până când restricțiile sunt ridicate și bulele pot fi traversate.

Anul 5 transfer secundar - Părinții actualilor elevi Y5 trebuie să fie conștienți de faptul că până la data de 31
octombrie a anului următor trebuie să fi ales o școală secundară pentru copilul dumneavoastră. Pentru a vă ajuta
să faceți cea mai bună alegere, organizăm seri secundare de informații despre transfer. Pentru părinții Child Hill
acest lucru se întâmplă marți, 22 iunie. La Claremont această întâlnire a avut loc pe 9 iunie, dar au existat unele
dificultăți tehnice, astfel încât se va întâmpla din nou marți 22 iunie. Acest lucru se întâmplă online și detaliile de
aderare au fost partajate, vă rugăm să întrebați dacă aveți probleme cu accesarea acestor întâlniri, deoarece
acestea sunt extrem de importante - alegerile din școala secundară contează.

Anul 5 Cardfields rezidențial - 8 noiembrie 2021 - Evenimentul interesant, primul nostru rezidențial comun
Childs Hill și Claremont, este la Centrul Cardfields din Essex. Yippee! Totul este setat pentru a merge mai
departe în termenul de toamnă. Părinții actualilor noștri copii Y4 care s-au înscris pot primi răspunsuri la orice
întrebări de la personalul biroului nostru școlar. Încurajăm părinții să efectueze plăți în acest termen și în
continuare, urmând planul nostru de plată recomandat.



Comandarea unei uniforme noi pentru septembrie - O uniformă școlară completă, inclusiv un kit pe este o
așteptare pentru toți elevii noștri și părinții trebuie să vă rugăm să cred că înainte de septembrie. În zilele pe este
esențial ca acestea să participe la școală poartă kit-ul corect, astfel încât acestea să poată participa la lecții de
educație fizică (inc înot). Vă rugăm să rețineți că acestea ar trebui să aibă, de asemenea, un ghiozdan sau un
rucsac. Pentru sfaturi privind dimensiunile și comanda, vă rugăm să contactați personalul biroului nostru școlar.

Distribuirea kiturilor de îngrijire - Programul nostru de sprijin comunitar rămâne activ. Dacă doriți să colectați
un kit de îngrijire a alimentelor esențiale și a articolelor de uz casnic înainte de sfârșitul termenului, vă rugăm să
răspundeți la sondajele noastre de formular Google sau să contactați personalul biroului nostru școlar. Avem o
multime de a merge în jurul valorii de, așa că, dacă aveți nevoie de un pic de ajutor, atunci doar cere.

Cele mai bune urări. Vă rugăm să aveți grijă, să rămână puternic și să rămână în contact. Așteaptă cu nerăbdare
să anul viitor, la CHC deja!

Dan Hawkins
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