Presteigne Primary School

July 2019

Персонал: Ние казваме сбогом на г-жа Кели Крайтън в края на този мандат.
Благодарим й за упоритата работа по време на обяд и й пожелаваме найдоброто за бъдещето.
Продажба на предприятия: Благодарим ви, че подкрепихте това събитие. Събрахме 388 лири
за училищния фонд. PTFA набра още £ 113. Училищният съвет ще помогне да се определи как
се изразходват тези пари.
Разрешителни за паркиране: Новите разрешителни за паркиране ще бъдат достъпни от
училищния офис през септември. Текущите разрешения (жълто) вече няма да са валидни.
Разрешенията за паркиране ви позволяват да паркирате безплатно в паркинга на Shopper
(извън байпаса) от 8.40-9.20 и 3.10-3.50 на училищни дни. Надяваме се, че родителите /
полагащите грижа ще ходят на кратко разстояние до училище и ще намалят задръстванията в
Slough Road и в паркинга на училището. Това също ще спомогне за намаляване на
замърсяването във и около училището.

Плуване на младши: (от 3 до 6 години): Плуването ще започне през седмицата, започваща на 9
септември. Повече подробности ще бъдат изпратени в началото на следващия мандат.

Грант Пари: Получихме £ 1000 от благотворителната организация за участие и подкрепа на
младежта, за да развиваме четенето в училището. В момента проверяваме книгите в училище
и ще купуваме нови книги в подкрепа на схемата за четене. Г-жа Stinton координира
цялостния преглед на схемата за четене, включително системата за оцветяване. Надяваме се
да имаме система, която да помага на учителите и родителите да следят напредъка спрямо
стандартите, свързани с възрастта. Развитието ще продължи през новата учебна година.
Благодарим на благотворителната организация за безвъзмездната помощ и на г-н Роджър
Морган за подкрепата на кандидатурата.
Есенният срок започва във вторник, 3 септември: Децата в Рецепционния клас ще отидат
директно в клас сутрин.
През първата седмица родителите на деца през първата година могат да ги заведат директно
на занятие сутрин, ако желаят. След този първоначален период децата ще се изравнят на
детската площадка в началото на деня.
** Понастоящем рекламираме за наблюдател на обяд в уебсайта на Общинския съвет на
Поуис. **

От името на персонала и управителите, благодаря на всички за постоянната подкрепа на
училището и се надявам всички деца и родители да имат прекрасна лятна почивка. Hwyl Fawr!

