Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
Bardzo się cieszymy, ż e we wrześ niu bę dziemy mogli powitać wszystkich uczniów w szkole. Z
niecierpliwoś cią czekamy, ż eby poznać nowych uczniów zerówki (reception) i mamy nadzieję , ż e oni
też się cieszą , ż e idą do szkoły. Brakowało nam szkoły pełnej dzieci, zabawy i radoś ci, które zawsze
dzieciom towarzyszą . Duż o czasu zaję ło nam przemyś lenie najlepszej strategii otwarcia szkoły we
wrześ niu zgodnie z wytycznymi rzą dowymi i cieszymy się , ż e moż emy się z Pań stwem podzielić
nastę pują cymi planami.
Nauczyciele we wrześ niu
Pani Bloxham pracowała w River Bank od momentu otwarcia szkoły w 2013 r. i była w zerówce
nauczycielką uczniów, którzy obecnie są w szóstej klasie. Odegrała bardzo waż ną rolę w otwarciu
szkoły, ale zadecydowała, ż e chciałaby spę dzić wię cej czasu ze swoimi własnymi dzieć mi. Dzię kujemy
jej za waż ny wkład w naszą szkołę i ze smutkiem ją ż egnamy. Pani Deacon (wcześ niej Pani Totty)
również zadecydowała, ż e teraz jest właś ciwy czas, aby wrócić w rodzinne strony do Walii. Rozpoczę ła
z nami karierę i znaczą co przyczyniła się do naszego niedawnego sukcesu - przygotowują c program lekcji
przyrody i odgrywają c waż ną rolę w naszym dą ż eniu do wprowadzania nowoś ci i postę powych
strategii. Ż yczymy jej dalszych sukcesów w Walii i bę dzie nam jej bardzo brakowało. Ze smutkiem
ż egnamy również Panią Kozowy i Panią Brookes, które odchodzą do szkół bliż ej ich miejsca
zamieszkania. Chcielibyś my ż yczyć im samych sukcesów w przyszłoś ci.
Pani Betts i Pani Ali nie wrócą do szkoły od razu we wrześ niu. Obie spodziewają się dziecka w niedalekiej
przyszłoś ci i podczas wakacji letnich rozpoczną urlop macierzyń ski. Bę dzie nam ich obu bardzo brakowało
podczas ich nieobecnoś ci i bę dziemy czekać na ich powrót w przyszłym roku.
Mamy obsadzone wszystkie stanowiska i cieszymy się na współpracę z nauczycielami, którzy do nas
dołą czają . Od wrześ nia bę dą z nami pracować : Pani Bollom (Ladybird), Pani Billingham (Kingfisher),
Pani Akthar (Robin), Pani Gray (Woodpecker), Pani Gannon (Starling), Pan Whelan (Otter), Pani Bailey
(Badger) i Pani Lewis (Rowan). Cieszymy się również na powitanie Pani Trainor i Pani Dynek (Fox i Badger)
po urlopie macierzyń skim.
Szkoła we wrześ niu
Od wrześ nia uczniowie bę dą przebywać wyłą cznie w grupach złoż onych z uczniów z tego samego
rocznika. Roczniki nie bę dą mogły spotykać się ze sobą , konieczne wię c bę dzie wprowadzenie
osobnych przerw i obiadów dla każ dego rocznika. Pomieszczenia przeznaczone do wspólnego uż ytku (np.
stołówka) bę dą sprzą tane po każ dym uż yciu. Regularne mycie rą k, sprzą tanie i osobne grupy dla
każ dego rocznika to najważ niejsze proaktywne działania, które podejmiemy w przyszłym roku szkolnym.
Nowi uczniowie zerówki
Uczniowie zerówki zostaną zaproszeni na krótkie sesje zabawy mię dzy 1 a 4 wrześ nia.
wprowadzanie w rytm szkolny bę dzie przebiegało nastę pują co:
od poniedziałku 7 wrześ nia do pią tku 11 wrześ nia
08:30-11:30 (bez obiadu)
od poniedziałku 14 wrześ nia do pią tku 18 wrześ nia
08:30-12:30 (z obiadem)
od poniedziałku 21 wrześ nia
08:30-15:00 (12:30 w pią tki)

Stopniowe

Mundurek
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Od wrześ nia wracamy do normalnego mundurka szkolnego. Dzieci powinny codziennie nosić
mundurek, który bę dzie normalnie prany. Dzieci powinny przynosić małą torbę , która zmieś ci się w
szufladce w klasie. Torba nie powinna być wię ksza niż 35 cm x 24 cm (rozmiar kartki A4). Najwię ksza
zmiana dotyczą ca mundurków polega na tym, ż e w dni, kiedy dzieci mają lekcje WF, prosimy aby przyszły
do szkoły w stroju sportowym. Da nam to wię cej czasu w cią gu dnia, pozwoli wydłuż yć lekcje WF i
zmniejszy problemy zwią zane ze zgubionym strojem. Dzieci bę dą miały WF w nastę pują ce dni:
Dzień
poniedziałek
wtorek
ś roda
czwartek
pią tek

Rocznik, który ma przyjś ć
w stroju na WF
klasy pierwsze i klasy trzecie
klasy pią te
klasy czwarte
klasy drugie i klasy szóste
zerówka

Klasy, które mają przyjś ć w stroju na WF
Kingfisher, Robin, Wren, Lark, Hare, Mole, Squirrel
Rowan, Maple, Willow, Sycamore
Badger, Fox, Otter, Deer
Starling, Woodpecker, Dove, Ash, Oak, Elm
Ladybird, Dragonfly, Butterfly

Godziny trwania lekcji
Aby unikną ć spotykania się uczniów z róż nych roczników na począ tku i na koń cu dnia szkolnego,
godziny rozpoczę cia i zakoń czenia szkoły nieznacznie się zmienią . Wszystkie dzieci mogą być
przyprowadzone do szkoły mię dzy 8:30 a 9:00. Półgodzinny przedział na odprowadzenie dzieci oznaczał
bę dzie, ż e przychodzenie dzieci do szkoły bę dzie bardziej rozłoż one w czasie. Dziecko, które przyjdzie do
szkoły po 09:00, bę dzie wpisane jako spóź nione. Nadal obowią zywał bę dzie jednokierunkowy system
przemieszczania się po terenie szkoły, który dobrze sprawdził się w tym semestrze. Rodzice powinni
odbierać dzieci o godzinie wyznaczonej dla najstarszego dziecka, jeś li wię cej niż jedno dziecko chodzi do
naszej szkoły. Tylko jeden rodzic powinien odprowadzać dziecko i cały czas priorytetem powinno być
zachowanie dystansu od innych osób.

zerówka
klasy pierwsze i
klasy drugie
klasy trzecie,
czwarte, pią te i
szóste

Przyprowadzenie Odbiór ze szkoły Odbiór ze szkoły Odbiór z tej sali, jeś li dziecko jest
do szkoły
pon-czw
pią tek
odbierane póź niej
08:30-09:00
15:00
12:30
sala Ladybird
08:30-09:00
15:15
12:45
klasy pierwsze - sala Lark
klasy drugie - sala Dove
08:30-09:00
15:30
13:00

 Przykład 1: jeś li mają Pań stwo dzieci w zerówce i w klasie szóstej, powinni Pań stwo odebrać dzieci o
15:30. Powinni Pań stwo odebrać dziecko z szóstej klasy w miejscu, w którym zawsze je Pań stwo
odbierają , a dziecko z zerówki z sali Ladybird.
 Przykład 2: jeś li mają Pań stwo dzieci w klasie drugiej i w klasie czwartej, powinni Pań stwo odebrać
dzieci o 15:30. Powinni Pań stwo odebrać dziecko z czwartej klasy w miejscu, w którym zawsze je
Pań stwo odbierają , a dziecko z klasy drugiej z sali Dove.
 Przykład 3: jeś li mają Pań stwo dzieci w zerówce i w klasie drugiej, powinni Pań stwo odebrać dzieci o
15:15. Powinni Pań stwo odebrać dziecko z drugiej klasy w miejscu, w którym zawsze je Pań stwo
odbierają , a dziecko z zerówki z sali Ladybird.
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Parkowanie
We wrześ niu samochody rodziców nie bę dą mogły wjeż dż ać na teren szkoły. Wszystkie nasze parkingi
pozostaną zamknię te, chyba ż e kierowca jest zarejestrowany jako niepełnosprawny i ma niebieską
naklejkę (blue badge). W tym roku mamy wię cej pracowników i uczniów, wię c zarzą dzanie parkingiem
stało się problematyczne. W dalszym cią gu zachę camy rodziny, aby przyjeż dż ały do szkoły rowerami
lub przychodziły pieszo. Nasze analizy wykazują , ż e zdecydowana wię kszoś ć uczniów mieszka w
odległoś ci nie wię kszej niż mila od szkoły, powinni oni zatem starać się jak najczę ś ciej przychodzić
do szkoły pieszo.
Program nauczania
Nauka i lekcje bę dą w miarę moż liwoś ci wyglą dały normalnie. Ustaliliś my już , czego dzieci mogły
nie przerobić , i włą czyliś my ten materiał do lekcji w przyszłym roku szkolnym. Uczniowie klas szóstych
bę dą zaproszeni na dodatkowe lekcje, a rodzice uczniów z tego rocznika już otrzymali list w tej sprawie.
Nie bę dziemy rezygnować z ż adnych przedmiotów i udzielimy wsparcia uczniom, którzy bę dą
potrzebować
indywidualnych
programów
wyrównawczych.
Obiady
Obiady w szkole bę dą w róż nych godzinach dla róż nych roczników. Cały czas bę dzie moż liwoś ć
zamówienia gorą cego posiłku w naszym normalnym systemie. Musieliś my jednak zmniejszyć liczbę dań
do wyboru. Dzieci bę dą również w dalszym cią gu mogły przynieś ć z domu suchy prowiant.
Ś wietlica przed rozpoczę ciem szkoły
Bę dzie ona działała jak dotychczas. Dzieci bę dą mogły przyjś ć do ś wietlicy przed rozpoczę ciem szkoły
po zarezerwowaniu miejsca przez internet. Uczniowie, którzy nie mają zarezerwowanego miejsca, nie bę dą
mogli przyjś ć do ś wietlicy. Dzieci bę dą rozdzielone na roczniki na ś wietlicy przed rozpoczę ciem
szkoły.
Ś wietlica po szkole
Nasza płatna ś wietlica po szkole bę dzie działała jak zwykle od koń ca dnia szkolnego do 16:45. Dzieci z
róż nych roczników bę dą rozdzielone na ś wietlicy. Dzieci bę dą musiały mieć zarezerwowane miejsce.
Jeś li dziecko nie zostanie odebrane ze szkoły, a nie bę dzie miało zarezerwowanego miejsca, zadzwonimy do
rodziców i naliczymy opłatę za ś wietlicę . Rodzice powinni odbierać dzieci ze ś wietlicy z sali Bumblebee,
a nie z biura.
Zaję cia pozalekcyjne i kluby
Zaoferujemy program zaję ć pozalekcyjnych, ale bę dzie ich mniej niż zwykle. Bę dzie tak dlatego, ż e w
zaję ciach bę dą mogły uczestniczyć dzieci tylko z jednego rocznika. W przeszłoś ci mieliś my na przykład
klub piłkarski dla dzieci z klas od trzecich do szóstych. Zgodnie z obecnie obowią zują cymi wytycznymi nie
jesteś my w stanie tego teraz robić .
Odbieranie dzieci z opóź nieniem
Dzieci powinny być odbierane na czas. Nauczyciele zaczekają z dzieckiem przez dziesię ć minut. Po tym
czasie, dziecko zostanie zabrane do głównego holu, gdzie bę dzie czekało na odbiór pod opieką kogoś z
dyrekcji. Dziecko należ y wtedy odebrać przez drzwi do głównego holu od strony placu zabaw, a nie z
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biura. Jeś li rodzic spóź ni się ponad dziesię ć minut, zostanie obcią ż ony kosztami zgodnie z
naszym cennikiem za opiekę ś wietlicową . Bę dzie to rygorystycznie egzekwowane.
Apele
W dalszym cią gu bę dą odbywały się apele dla poszczególnych roczników i przedstawienia klasowe, na
które bę dą zaproszeni rodzice. Nie bę dzie apeli dla całej szkoły. Apele w dalszym cią gu bę dą się
odbywać , ale na ż ywo bę dzie je oglą dać tylko jeden rocznik, pozostałe roczniki bę dą w tym samym
czasie oglą dać apel na video.
Frekwencja
Obecnoś ć w szkole bę dzie obowią zkowa od wrześ nia. Jeś li niepokoją się Pań stwo powrotem
dziecka do szkoły, proszę się ze mną skontaktować i porozmawiać o tym, co moż emy zrobić . Jeś li
Pań stwa dziecko w dalszym cią gu musi izolować się zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty, moż emy
przekazać materiały do nauki w domu, ale bę dziemy potrzebowali zaś wiadczenia lekarskiego.
Podejrzenie zakaż anie koronawirusem
Jeś li bę dziemy w szkole podejrzewali zakaż enie koronawirusem, osoba dorosła lub dziecko zostaną
odesłane do domu i poproszone o zrobienie testu. Na tym etapie nikt inny nie zostanie odesłany do domu.
Dorosły lub rodzic dziecka powinien potem poinformować szkołę o wynikach testu. Jeś li wynik jest
negatywny, dorosły lub dziecko bę dą mogli wrócić do szkoły.
Potwierdzone zakaż anie koronawirusem
Jeś li ktoś w szkole zarazi się koronawirusem, poinformujemy zespół ds. zdrowia przy radzie miasta. Razem
ustalimy, kto był w bliskim kontakcie, i poinformujemy rodziny dzieci, których to dotyczy, ż e powinny
przejś ć kwarantannę . Jeś li zakaż enie bę dzie w jednym konkretnym roczniku, prawdopodobnie cała
klasa lub grupa otrzyma instrukcje przejś cia na kwarantannę . Dzieci i doroś li, których to dotyczy, bę dą
musieli przejś ć 14-dniową kwarantannę , ale nie muszą jej przechodzić inni członkowie rodziny w tym
rodzeń stwo, które w dalszym cią gu moż e chodzić do szkoły. Dzieci na kwarantannie otrzymają materiały
do nauki w domu.
Do zobaczenia we wrześ niu.
Jakiekolwiek pytania podczas wakacji prosimy kierować
poszczególnych roczników.

do info@riverbankprimary.org, a nie na e-maile

Z poważ aniem
David Sansom
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