Dragi părinți și îngrijitori
Suntem bucurosi că în luna septembrie vom putea primi toți elevii inapoi in școala noastră.
Suntem încântați să întâlnim noii nostri copii care vor incepe in anul pregatitor și sperăm că și
ei sunt încântați. Ne-a lipsit avind școala plină de copii și de distracția și bucuria pe care ei o
aduc. Ne-am petrecut timpul luând în considerare cea mai bună modalitate de a redeschidere
în septembrie, urmând îndrumările guvernamentale și suntem încântați să putem împărtăși
următoarele planuri.

Profesorii care au plecat
Dna Bloxham a lucrat la River Bank de când sa deschis în 2013 și a fost profesoara in claseele
primare printre care si anul sase care tocmai au terminat. Ea a jucat un rol important în
deschiderea școlii, dar a decis că acum ar dori să petreacă mai mult timp cu propriii copii. Îi
mulțumim pentru contribuția sa importantă la școala noastră și îi dorim un rămas bun. Doamna
Deacon (fosta domnișoară Totty) a decis, de asemenea, că acum este momentul ca ea să se
întoarcă acasa să fie mai aproape de familia ei din Țara Galilor. Ea și-a început cariera alături
de noi și a făcut parte din succesul nostru recent - modelându-ne curriculum-ul științific și
jucând un rol semnificativ în impulsul nostru de a avea o gândire inovatoare și avansată. Îi
dorim succes incontinuoare în Țara Galilor ,ne va lipsi foarte mult! De asemenea, ne pare rău
că ne luăm rămas bun de la domnișoara Kozowy și domnisoara Brookes, care pleacă să se
alăture școlilor mai aproape de locul în care locuiesc. Le dorim tot ce este mai bun pentru
viitor.

Doamna Betts și Doamna Ali nu se vor întoarce imediat în septembrie. Ambele vor da nastere
la un momendat, așa că își vor începe concediul de maternitate în timpul vacanței de vară.Ne
vor lipsi prezenta lor foarte mult , dar așteptăm cu nerăbdare să le primim înapoi anul viitor.

Profesorii noi
Avem noi angajați din Septembrie și suntem încântați să lucrăm cu noii profesorii care vor fi
alături de noi. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu doamna Bollom (Ladybird), doamna
Billingham (Kingfisher), Miss Akthar (Robin), Miss Gray (Woodpecker), Miss Gannon
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(Starling), domnul Whelan (Otter), Mrs. Bailey (Badger) și doamna Lewis (Rowan). De
asemenea, așteptăm cu nerăbdare să o primim pe doamna Trainor și pe doamna Dynek (Fox și
Badger) din concediul de maternitate.

Școala în Septembrie
Elevii vor fi ținuți în bule de grup strict din anul respectic începând cu luna Septembrie .
Grupurile de ani nu se vor putea amesteca între ele în școală, astfel încât va fi necesar ca
grupurile de ani să aibă pauze separate și ora de prânz. Spațiile care vor trebui împărtășite
vor fi curățate după ce fiecare bulă de grup de ex. sala de prânz. Cele mai importante măsuri
de protecție pe care le luăm în noul an universitar, spălarea periodică a mâinilor, curățarea
periodică și bule de grup stricte pe an.

Copii noi din anul pregatitor
Copiii din anul pregatitor vor fi invitați pentru o scurtă sesiune de „ședere și joacă” între 1 și
4 Septembrie . Restul programului va fii pe etape: va avea următorul pas:
Luni 7 până vineri 11 Septembrie 08: 30-11: 30 (fără prânz)
Luni 14 până vineri 18 Septembrie 08: 30-12: 30 (cu prânz)
Luni 21 Septembrie ș de aici înainte 08: 30-15: 00 (vineri 12:30)

Uniformă
Vom reveni la uniforma școlară normală din Septembrie . Elevii trebuie să poarte uniformă în
fiecare zi care este spălată normal. Elevii trebuie să aducă o pungă mică, astfel încât să se
încadreze în tava lor de clasă. Acestea nu trebuie să măsoare mai mult de 35 cm x 24 cm
(dimensiunea A4). Cea mai mare schimbare în jurul uniformei va fi că vom cere elevilor să vină
la școală în costumatia lor pentru sport în ziua în care au sport. Acest lucru ne va oferi mai
mult timp să prelungim lecțiile de sport și să reducem problemele legate de proprietatea
pierdută. Ziua de sport a copilului dvs. va fi următoarea:
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Ziua

grupului de zile pentru a
veni în echipament sportiv
Anul 1 și Anul 3
Anul 5
Anul 4
Anul 2 și Anul 6
EYFS

Luni
Marti
Miercuri
Joi
Vineri

Clasele pentru a veni în echipament sportiv
Kingfisher, Robin, Wren, Lark, Hare, Mole, Squirrel
Rowan, Maple, Willow, Sycamore
Badger, Fox, Otter, Deer
Starling, Woodpecker, Dove, Ash, Oak, Elm
Ladybird, Dragonfly, Butterfly

Ora de școală
Pentru a preveni amestecarea părinților și elevilor la începutul și sfârșitul zilei, va trebui să
acționăm orele de început și de terminare ușor diferite pentru elevi. Toți elevii pot fi adusi
între orele 08:30 și 09:00. Permiterea unei ferestre de jumătate de oră însemna că toată
lumea este răspândită pe măsură ce ajunge la școală. Orice copil care vine după ora 09:00 va
fi înregistrat ca venind târziu. Vom păstra sistemul unidirecțional care a fost utilizat cu
succes în acest termen. Părinții ar trebui să ridice copiii la momentul celui mai mare copil
,dacă în familie există mai multi copiii în școală. Un singur părinte ar trebui să aducă copilul,
iar distanțarea socială ar trebui să fie tot timul o prioritate.



Exemplul 1: dacă aveți copii în EYFS[ anul pregatitor] și în anul șase; ar trebui să ii
colectați pe amândoi la ora 15:30. Colectați copilul din anul șase din punctul lor normal
de colectare și copilul EYFS [clasa pregatitoare] din clasa lui/ei,ex Ladybird.



Exemplul 2: dacă ai copil în al doilea an și în al patrulea an; ar trebui să ii colectezi pe
ambii copii la 15:30. Colectează copilul din anul patru din punctul lor normal de
colectare și cel de-al doilea copil de la clasa Dove.



Exemplul 3: dacă aveți un copil în EYFS și în anul 2; ar trebui să ii colectati pe ambii
copii la ora 15:15. Colectați copilul din anul doi din punctul lor normal de colectare și
copilul EYFS din clasa Ladybird.

River Bank Primary School, Bath Road, Luton LU3 1ES
Telephone: 01582 531860 Email: info@riverbankprimary.org Web: www.riverbankprimary.org
Active Education Academy Trust is a charitable company limited by guarantee registered in England and Wales Registered Office: Wigmore Hall, Eaton Green Road, Luton LU2 9JB
Registered Company Number: 07650619 (England and Wales)

Parcare
Nu vom mai permite vehiculele părinților în parcarea scolii din Septembrie . Toate parcările
noastre vor rămâne închise, cu excepția cazului în care șoferul este înregistrat ca fiind o
persoana cu handicap și deține un ecuson albastru. Avem personal suplimentar în acest an și
mai mulți elevi, iar gestionarea parcării a devenit problematică. Încurajăm în continuare toate
familiile să folosească metode alternative de transport, cum ar fi mersul cu bicicleta sau
mersul pe jos. Analiza noastră arată că marea majoritate a elevilor trăiesc la o distanță de o
milă de școală și, prin urmare, ar trebui să își propună să meargă cât mai mult posibil.

Curriculum
Vom păstra învățarea și lecțiile cât mai normal. Am identificat deja elevii care are nevoie de
lectii suplimentare și să le construim lecțiile in anul universitar următor.Copii din anul șase vor
fi invitați să stea pentru lecții suplimentare, iar părinții copiilor din acest grup au primit deja
o scrisoare în acest sens. Nu vom renunța la niciun subiect și vom stabili sprijin pentru elevii
care ar putea avea nevoie de programe individuale.

Prânz
Ora de prânz va fi împărțită. Mesele calde vor fi disponibile la comandă folosind sistemul
nostru normal. Totuși, a trebuit să reducem alegerile disponibile. Copiii vor putea aduce
prânzuri la pachet, în mod normal.

Club de mic dejun
Acest lucru se va întâmpla ca de obicei. Elevii pot participa la un clubul de mic dejun prin
rezervare prin utilizarea sistemului nostru online. Nu vor putea participa elevii care nu sunt
rezervați. Grupurile de ani vor fi separate în timpul clubului de mic dejun.
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După Clubul Școlar
Clubul nostru plătit după școală va reporni în mod normal între sfârșitul zilei și 16:45. Vom
ține grupuri de ani separate în acest club. Elevii vor trebui rezervați. Dacă un copil nu este
colectat de la școală și nu este rezervat; părinții vor fi chemați și se va percepe o taxă.
Părinții ar trebui să ridice copiii de la clubul de școală la ușa clasei Bumblebee - nu de la birou.

Cluburi Extra
Vom derula un program de cluburi după școală, deși vor fi mai puține decât în mod normal.
Acest lucru se datorează faptului că cluburile vor trebui să fie doar un grup de an. În trecut
am condus, de exemplu, un club de fotbal Y3-6. Nu putem face acest lucru sub noile orientări.

Colecția târzie
Elevii trebuie colectați la timp. Profesorii vor aștepta cu copilul dvs. timp de zece minute.
După aceea, copilul dvs. va fi dus în sala principală, unde va aștepta împreună cu un profesor,
până vor fi colectați. Colectatea se va face de la ușile holului principal de pe locul de joacă nu de la birou. Se va percepe o taxă pentru părinții care întârzie cu mai mult de zece minute,
în conformitate cu prețurile clubului nostru după școală. Acest lucru va fi aplicat strict.

Ansamblurile
Vom continua să organizăm întruniri de grupuri de ani și adunări de clasă pentru ca părinții să
vină să se uite. Ansamblurile școlii întregi nu vor mai avea loc. Ansamblurile vor avea loc în
continuare, dar vor fi prezentate unui grup de un an, în timp ce vor fi transmise prin video la
celelalte săli din clasă.

Prezență
Participarea va fi obligatorie în Septembrie . Dacă sunteți ingrijorati să vă trimiteți copilul
înapoi la școală; vă rugăm să luați legătura cu noi pentru a putea discuta despre ce putem
face. Dacă copilul tău are o problema de sanatate si trebuie protejat după sfatul unui
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specialist - învățarea la domiciliu poate fi oferită, deși trebuie să fie furnizate
dovezi medicale.

Caz suspectat de COVID-19
Dacă avem un caz suspect de COVID-19 în școală; adultul sau copilul vor fi trimiși acasă și li
se va solicita rezervarea unui test. Nimeni altcineva nu va fi trimis acasă în acest moment.
Adultul sau părintele copilului trebuie să informeze școala despre rezultatul testului. Dacă
este negativ, adultul sau copilul se poate întoarce la școală.

Caz confirmat de COVID-19
Dacă experimentăm un caz pozitiv în școală, vom informa echipa de sănătate de la Luton
Borough Council. Cu ei, vom afla cine a fost în contact strâns și vom contacta familiile copiilor
afectați cu instrucțiuni de auto-izolare. Dacă avem un caz într-un anumit grup de ani; este
probabil ca întreaga clasă sau bulă să primească aceste instrucțiuni. Copiii și adulții afectați
vor trebui să se auto-izoleze timp de 14 zile.

Atit cit si toti membrii familiei; inclusiv frații/sororile care vin la școală. Învățarea la
domiciliu va fi asigurată celor care se autoizolează.
Așteptăm cu nerăbdare să vă vedem pe toți în Septembrie . Orice întrebări aveti în timpul
vacantei trebuie să va adresati la adresa info@riverbankprimary.org și nu la e-mailurile
grupului de ani.

Cu cele mai bune urări
David Sansom
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