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Благодарим на SPAR Presteigne за дарението на украсено коледно дърво! 

Безплатно хранене в училище: Ако смятате, че може да имате право на 
безплатно училищно хранене (eFSM), моля, попитайте в офиса за формуляр. 
Това помага не само на семействата финансово, но и на училището. 

Посещаемост: По-голямата част от децата имат отлична посещаемост. 
Благодаря ви за това. Молим, че празниците не се резервират в срок. Слабата посещаемост влияе 
върху постиженията и може да се отрази на групите за приятелство. Освен това се отразява зле на 
училище, когато става дума за прегледи и проверки. Общото посещение на училището в момента е 
по-ниско от очакваното. Училището ще следи малките малцинства деца с по-ниска степен на 
посещаемост. Обявленията за фиксирани наказания ще се издават от местната власт за родителите 
на тези деца, чието посещение не подобрява следващия мандат. 

Защита: Ако искате да говорите с учителя на детето си, моля, не се колебайте да го направите. Ако 
това е преди началото на училището, моля, влезте в офиса. Това е за предпазни и противопожарни 
разпоредби. Моля, насочете всички притеснения относно вашето дете на неговия класен 
ръководител. 

Безкасови плащания: Напомняне, че сметките трябва да са в кредит. Все още голяма част от парите 
се дължат от няколко родители. Неплащането застрашава бъдещето на училищното хранене и 
закуска. 

PTFA: Много благодаря за упоритата работа на този термин. Всички събрани пари се използват за 
подобряване на учебния опит на децата. Съветът на училищата винаги е в основата на всички 
решения, взети по отношение на това как се харчат пари. Благодарим Ви за финансирането на 
разказвача от миналата седмица. 

Приятели на деменцията: Децата от 5-та година продължиха страхотната си работа като „Приятели 
на деменцията“, като забавляваха всички в Дневен център в Източен Раднор с празнично пеене на 
Карол. 

Sun ваучери: Моля, продължете да събирате ваучерите за книги във вестник Sun. Те могат да бъдат 
събрани до 18 януари. 

Училищен съвет Коледно кафе следобед и томбола: Благодаря ви за даренията за наградите и за 
паничките с кайма. 

Благодаря на Evergreen Club за закупуването на клементини за децата. 

Голяма благодарност на всички деца и персонал за усилията им в този мандат. Пиесите, хоровото 
изпълнение на Llanandras Fayre, партита, коледен обяд, кафе следобед и много други събития не 
биха били толкова успешни без упорит труд на всички. Diolch yn Fawr! 

Децата се връщат на училище във вторник, 7 януари 2020 г. 

 

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda 

Весела Коледа и Щастлива Нова година 


