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Разрешителни за паркиране: Новите разрешителни за паркиране са достъпни от училищния офис. 

Разрешенията от миналата година вече не са валидни. Разрешителните за паркиране ви позволяват 

да паркирате безплатно в паркинга на Shopper's (извън обходния път) от 8.40-9.20 и 3.10-3.50 през 

учебните дни. Надяваме се родителите / полагащите грижи да изминат краткото разстояние до 

училище и да намалят задръстванията в Slough Road и на паркинга на училището. Това също ще 

помогне за намаляване на замърсяването в училището и около него. 

 

Информационни листове за ученици: Вашето дете ще носи домашен лист с информация за контакт. 

Моля, можете да промените всички детайли, които вече не са правилни, напр. телефонни номера, 

адреси. Училището трябва да има актуална информация, така че родителите / полагащите грижи да 

могат да се свързват по всяко време. 

Моля, подпишете и върнете формуляра, дори ако не са направени промени във формуляра. 

Благодаря. 

 

Паркиране: Моля, изключете двигателите, ако чакате на паркинга. Не искаме децата ни да дишат с 

токсични изпарения в началото и в края на всеки ден. Благодаря. 

Клуб за закуска: Клубът за закуска започва в 8.15 ч. Всеки ден и струва само 50т. Формулярите се 

предлагат от училищния офис. 

 

Дрехи за етикетиране: Могат ли родителите да гарантират, че всички дрехи, включително 

джъмперите за училище и поло, са ясно етикетирани с името на вашето дете. 

 

Почивки: Моля, обърнете внимание, родителите са помолени да не резервират празници в срок. 

Празниците ще бъдат разрешени само при изключителни обстоятелства и ако посещението на дете 

в противен случай е много добро (96% +). Постоянното отсъствие от училище влияе върху 

образователното и социалното благополучие на детето. Формулярите за заявки са на разположение 

в училищния офис (изисква се минимум 28 дни предизвестие). Броят на ваканциите, проведени 

миналата година (разрешени и неоторизирани), се отрази негативно на общия процент на 

посещаемостта на училището. По тези данни се оценява училището. 

 

Ден на Roald Dahl: Г-жа Stinton организира още един забавен тематичен ден за петък, 13 септември. 

Има незадължителен конкурс за дизайн на шапка за парти, вдъхновена от Роалд Дал и размяна на 

книги с разкази. 

 

Училищен офис: Работно време: 8.30-12.15 и 1.30-4.00. Моля, избягвайте да звъните извън тези 

времена, ако е възможно. 

 

Дати на дневника: 

Петък, 13 септември: Тематичен ден на Роалд Дал 

Понеделник, 1 октомври: Индивидуални и семейни снимки 

Понеделник 7 и вторник 8 октомври: Родителски вечери (1-6 години) 

Вторник, 8 и сряда, 9 октомври: Вечер на родителите (клас за прием) 

Вторник, 15 октомври: Грип за нос спрей 

Сряда, 23 октомври: Фестивал на реколтата (следобед) 


