Informare săptămânală 11.3.2021
bine ai revenit
Dragi părinți / îngrijitori și studenți
Am fost încântați să urez bun venit înapoi elevii noștri în această săptămână cu întreaga școală în până
vineri. Atmosfera care ne lipsea, cu atât de puțini oameni la fața locului, a izbucnit brusc înapoi în viață și
zgomotul agitație a revenit în cele din urmă.

Măști de față
Măștile de față în sălile de clasă au fost o problemă controversată la nivel național, cu toate acestea, sunt
încântat să spun că elevii noștri au răspuns bine la măștile de față în sălile de clasă și tocmai au ajuns pe cu
ea. Personalul de asemenea, trebuie să se adapteze la predare în timp ce poartă măști de față, fără a
afecta învățarea în clasă.

Testarea debitului lateral
Toate grupele de an vor avea oferta de 2 teste de debit lateral până la sfârșitul acestei săptămâni, toate
cele 3 teste școlare urmând să fie finalizate până marți, 16 martie 2021. Apoi ne mutăm la de două ori pe
săptămână (luni și joi înainte de școală) de testare la domiciliu.
Aș dori să mulțumesc părinților / îngrijitorilor pentru sprijinul lor cu testarea fluxului lateral, care ne ajută să
identifice elevii care nu au simptome Covid, dar ar putea avea, eventual, Covid (un test PCR este luată
pentru a da un rezultat precis după un rezultat pozitiv Lateral Flow). Asigurându-ne că acești elevi
asimptomatici se autoizolează și dau un test PCR, putem ține mai mulți elevi în școală și în procesul de
învățare.

Adio
Săptămâna trecută, ne-am luat rămas bun de la dl Nankissoor, îi dorim numai bine în următorul său rol.

bun venit
De la începutul mandatului, am primit un nou personal la școală.
•
•
•
•
•
•

Dna Gray, directoare asistentă care conduce cu privire la calitatea predării la Ramsay și dezvoltarea
personalului.
Dna Ambrose ni se alătură unui asistent de suport pentru învățare (LSA)
Doamna Child este școala noastră Primul Ajutor
Dna Hussain predă Psihologie și Criminologie
Dna Simons este administratorul nostru de resurse umane și salarii
Dl Townsend care predă filosofie și etică.

Sunt foarte mult așteaptă cu nerăbdare să un rest de succes din acest termen și, sperăm, vreme mai bună!
cu stimă
Doamna Christine McLintock
Director

Prezență și rezervări
A fost minunat să-i văd pe toți elevii noștri înapoi la școală săptămâna asta și înapoi la rutina noastră. Cu
aceasta este mintea aș dori să vă reamintesc că procedurile normale se aplică atunci când raportarea
absenței.
În cazul în care copilul dumneavoastră este absent din orice motiv, vă rugăm să contactați școala înainte de
ora 10:00. Există o varietate de modalități de a se asigura că școala a fost informată:
1. School Gateway, aplicația pentru smartphone sau portalul web disponibil tuturor
părinților/îngrijitorilor.
2. Telefonați la școala 01494 815211, selectați opțiunea 1 și lăsați un mesaj clar pe telefonul de
răspuns.
3. E-mail de prezență și de asistență socială Ofițer: valdred@swr.school.
Indiferent de opțiunea pe care o alegeți, precizați în mod clar numele, numele elevului și Grupul tutor, plus
un scurt motiv pentru absență. Toate sosirile târzii și absențele raportate vor fi actualizate la registre până
la ora 10.00.
Vă rugăm să nu uitați să ne anunțați de orice numiri, de îndată ce acestea sunt făcute. Aplicația Gateway vă
permite să faceți acest lucru pe telefon, ceea ce înseamnă că puteți rezerva rezervarea și apoi să ne
trimiteți rapid o notificare folosind aplicația. Utilizare alternativă oricare dintre celelalte opțiuni de mai sus.
cu stimă
Doamna Aldred
Ofițer de prezență și asistență socială

Date importante
Săptămâna care începe pe 15 martie 2021 este Săptămâna 1
Vă rugăm să faceți clic aici pentru calendar.
Vă rugăm să faceți clic aici pentru datele termenului.

Posturi vacante la Sir William Ramsay School
Profesor de intervenție pentru alfabetizare și numeracitate
Toate posturile vacante actuale pot fi găsite pe site-ulnostru.

Asigurați-vă că copilul are acces la o mască în orice
moment.

