24 lutego 2021

Ważne daty i informacje dotyczące powrotu do szkoły
Drodzy Parents/ Carers i tudents S
Nawiązując do zapowiedzi premiera z poniedziałku wieczorem, chciałem wysłać państwu wstępny e-mail
dotyczący niektórych kluczowych dat w ciągu najbliższych kilku tygodni, aby pomóc w planowaniu.

Środa3 marca 2021
Będzie to dzień przygotowania personelu bez lekcji 'nauczane' w dniu. Pracownicy będą na miejscu, aby
przygotować pokoje i zasoby gotowe do 8 marca 2021 roku.
•

Lekcje3 marca 2021 r. (w tym sesje studyjne i interwencyjne) skupią się na działaniach
nieekranowych, niezależnych i zostaną opublikowane na zespołach lub show my homework dzień
wcześniej, we wtorek 2marca 2021 r.

•

MiniSzkoła - nasza na miejscu przepis dla słabszych uczniów i studentów Key Workers, nie będzie
działać w środę 3 marca, a uczniowie muszą pozostać w domu. Zostanie ponownie otwarta w
czwartek 4 marca 2021 roku.

Badanie przepływu bocznego Flub Students In Lata7 do 13
Obecnie planujemy nasze badania masowe, tak aby uczniowie mieli jeden test przed powrotem do
szkoły, a drugi pierwszego dnia z powrotem (muszą mieć 3 testy na miejscu, zanim zaczną samodzielnie
testować w domu). Więcej szczegółów wyślemy po wprowadzeniu pełnych planów, ponieważ szkoły
czekają na wyjaśnienie z Department ofEducation dokładnie, kiedy pierwszy egzamin ma się odbyć.
Student Return To School Week Beginning 8 marca 2021
Będziemy działać rozłożone rozpocząć, aby umożliwić masowe student boczne badania przepływu się
zdarzyć:
Rozłożony start dla grup roku
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Lata 11, 12 i 13
Lata 10, 11, 12 i 13
Lata 7, 10, 11, 12 i 13
Lata 7, 8, 10, 11, 12 i 13
Cała szkoła w

W każdy z tych dni, am Rejestracja będzie 8.35-9.15am i okres 1 będzie 9.15-9.55am, aby umożliwić
reintegracji briefingi i działania, które mają miejsce.

Zdalne lekcje online Will Finish As Below
To pozwala nam utrzymać edukację dla uczniów w czasie tygodnia rozłożonego na początku tak długo, jak
możemy, ale uznaje, że im więcej uczniów jest fizycznie w szkole na lekcjach, tym trudniej jest również
wykonywać odległe lekcje dla innych grup roku.
Jak widać poniżej kilka grup roku będzie miał dzień, w którym nie lekcje są ustawione, zachęcamy ich do
wykorzystania tego dnia, aby nadrobić zaległości w każdej niedokończonej pracy i przygotowuje się do ich
powrotu. Nieekranowe niezależne działania, które zostaną ustawione 3marca, mogą dać ci kilka
alternatywnych pomysłów, jeśli i kiedy zostaną całkowicie złapane.
•

Lata 10, 11, 12 i 13 - ostatnim dniem lekcji zdalnych będzie piątek 5 marca 2021.

•

Lata 7 i 8 - ostatnim dniem lekcji zdalnych będzie poniedziałek 8 marca 2021.

•

Rok 9 - ostatni dzień lekcji zdalnych będzie wtorek 9 marca 2021.

Ostatnim dniem Mini Szkoły będzie piątek5 marca 2021 roku.

Wiem, że niektórzy rodzice / opiekunowie są zainteresowani wytycznych, które są wysyłane do szkół
przez rząd, tak aby mogli być na bieżąco. Link do wytycznych na okres od 8 marca 2021 r. znajduje się
poniżej:
Rząd Operational Guidance Flub Schools Flub8 marca 2021 r.
Proszę mieć oko na swoje e-maile w ciągu najbliższych dwóch tygodni, jak będziemy wysyłać dalsze
informacje do Ciebie.
Dziecko regards

Pani Christine McLintock
Dyrektor
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