Vision: To inspire students to become confident, ethical and compelling
individuals with the aspiration and qualities to shape a better future for all.
Values: Respect, Responsibility, Curiosity and Resilience

Scrisoare către părinți / îngrijitori cu privire la ziua școlii septembrie
2021
Dragi părinți / îngrijitori,
Sper că sunteți bine și așteptați cu nerăbdare o vară cu o mai mare
libertate de mișcare și alegere.
În timp ce ne îndreptăm spre sfârșitul acestui an universitar, aș dori să
profit de ocazie pentru a vă mulțumi pentru tot sprijinul pe care l -ați
oferit tinerilor noștri și școlii în sine. Am fost atât de impresionați de
determinarea, punctualitatea, frecvența, rata de lucru și progresul atât
de mulți dintre studenții noștri. Acestea reprezintă un credit absolut
pentru dvs. și pentru comunitatea locală.
Având în vedere anul universitar următor, aș dori să confirm că
structura largă a școlii va rămâne neschimbată. Vă rugăm să consultați
schița săptămânii școlare FHS de mai jos. Cu toate acestea, există una sau două modificări ale
săptămânii. Studenților care se luptă cu probleme sociale și emoționale li se va oferi o sesiune de
cercuri de restaurare luni dimineață. Scopul acestor sesiuni este de a se asigura că elevilor vulnerabili
care se luptă li se oferă o tranziție sigură și sigură în săptămâna școlară. Sperăm că aceste sesiuni îi
vor ajuta pe elevi să își susțină învățarea pe parcursul săptămânii și să înceapă să se simtă mai
încrezători în propriul lor potențial de învățare.
Period 1

Period 2

Break

Period 3

Period 4

Lunch

8.309.30am

9.3010.30am

10.3010.50am

10.5011.50am

11.5012.50pm

12.501.30pm

Period
5
1.302.30pm

Personal Development

Heroes Hour

2.30-3.15pm

3.15-4.15pm

Tutor Time
Mon

Restorative
Circles for
all students

Week One 2.30pm:
Attenborough Assembly

SLT Strategic Meeting

Week One 2.50pm: Farah
Assembly

Homework Club

Week Two: 2.30pm: Parks
Assembly
Restorative Circles
Year 7/8 Enrichment
Year 11 Short Term Target
Interventions
Tues

Staff Training

Week One 2.30pm: Year
9/10 Leadership
Assembly
PSHE with Tutor

Wed

Week Two: 2.30pm: Year 11
Leadership Assembly

Homework Club

Year 9/10 Enrichment

Extra tuition time for students who
would like to complete a GCSE course
in Music and Drama OR Year 11
students who want extra
intervention

Year 11 Short Term Target
Interventions
Thurs

Fri

Week One 2.30pm: Year
7/8 Leadership Assembly
Staff
Briefing
(12.50 1.05)

Vom păstra orele de prânz separate, care au avut un mare succes în acest an. Finalizarea timpurie
(12.50pm) de vineri va fi păstrată. După cum veți ști, studenții trebuie să rămână în urmă pentru a
face întâlniri corecte și finalizarea care nu a fost finalizată în săptămână. De asemenea, li se poate
cere să rămână la școală dacă au întârziat în timpul săptămânii.
Cu speranța că protocoalele Covid19 în școli s-au relaxat până în septembrie 2021, ambiția noastră
este să reintroducem programul de îmbogățire FHS. Adunările din casă și conducere vor reîncepe,
îmbogățirile vor avea loc marți și joi după-amiaza, iar anul 11 își va prelua programul de revizuire a
perioadei 6 după trimestrul 3. Elevii vor putea rămâne la școală pentru a finaliza temele luni și
miercuri, și în plus se va oferi timp celor care au nevoie de sprijin cu cursuri GCSE.
Vă rugăm să-mi spuneți dacă oricare dintre cele de mai sus necesită explicații suplimentare sau dacă
aveți întrebări conexe.
Cu stimă,
John Whitehead
Director
FHS

