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Надявам се всички да се държат добре. Благодарим ви, че подкрепяте детето си в домашното му
обучение. Училището не желае да подлага на никое семейство натиск във връзка с това - молим децата
да работят с темпо, което им е удобно, и че те могат да направят всичко, което могат, когато могат. Ние
напълно разбираме ежедневните предизвикателства, пред които са изправени семействата, като
домашното образование на повече от едно дете, докато се опитват да работят от вкъщи. Не искаме
домашното обучение да добавя към тези предизвикателства по никакъв начин !!!!
Всички учители искат да благодарят на децата, които изпращат в прекрасната си работа. Мащабно добре
направено на всички деца. Благодарим ви за изключително положителните имейл / коментари на екипи
от родители и деца. Те наистина са оценени.Жилищно посещение на
Oaker Wood - 5 и 6 годиниПри нормални обстоятелства утре щяхме да отидем до Оукер Ууд. Толкова е
срам за децата (и служителите, които отиват), че това е отменено, но здравето и безопасността трябва да
бъдат на първо място.Родителите / полагащите грижи ще получат възстановяване. Това е нещо, което ще
обработим, когато се върнем в училище.Прием в приемния клас 2020Моля, насочете всички родители на
нови деца, които влизат в клас за прием, към уебсайта на нашето училище. Създадена е страница - ще
добавим още информация, докато я получим.
Facebook: Следете Facebook страницата на училището. Публикува се разнообразна информация.Център
за отглеждане на деца: Това продължава да работи от началното училище. Моля, не забравяйте, че това
е достъпно само за уязвими деца и за деца на критични работници.Повторно отваряне на училищата: Ще
ви информираме за това. В момента правителството на Уелс не е взело никакви решения.Моля, не
забравяйте, че ние сме тук, за да подкрепим семействата, доколкото можем. Всякакви въпроси, моля
изпратете имейл на teachers@presteigne.powys.sch.uk. (моля, посочете името на члена на персонала в
темата). Благодаря.

