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

Dragi părinți și îngrijitori,

Sper că sunteți bine și să continuați să vă păstrați în siguranță. Aș dori să vă
mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat școlii în ultimul trimestru.
Studenții au fost un credit absolut pentru dvs. în modul în care s-au
comportat în perioadele dificile.
În ultimele trei săptămâni am revizuit măsurile noastre de siguranță în ceea
ce privește Covid19 și, în consecință, am dori să facem următoarele modificări
pentru termenul doi (de luni, 2 noiembrie).
1. Anul 7 și Anul 11 vor fi „barbotate” împreună în blocul T. Am dori să oferim
Anului 7 șansa de a ne amesteca cu alte grupuri de ani. Anul 11 este un grup
de ani excelent și sunt foarte încântați să aibă ocazia de a îndruma elevii
noștri din anul 7. Avem o echipă remarcabilă de conducere a studenților în
acest an, despre care suntem încrezători că vor sprijini Anul 7 foarte eficient.
2. Anul 10 se va muta în blocul științific. Acest lucru le va oferi șansa de a utiliza o gamă mai largă de spații în
aer liber și în special zona de fotbal din spatele blocului Science și The Spotlight. Anul 10 va avea, de asemenea,
oportunitatea de a arăta conducere prin grija și atenția lor pentru camerele din blocul Științe. Este foarte
important ca Anul 10 să urmeze instrucțiunile privind intrarea pe porțile verzi la începutul zilei; ar trebui să
meargă pe partea dreaptă a balustradelor și să meargă direct la blocul științific.
3. Timpul de pauză va fi ajustat în felul următor:
Break Times
10.30-11.00am Anul 10
(Cantină 10.30-10.40am - ridicați și mergeți la Spotlight sau la zona de joacă)
10.40-11.00am Anul 8/9
(Cantină 10.40-10.50am - ridicați și mergeți la arte creative sau terenuri de tenis)
10.50-11.05am Anul 7/11
(Cantina 10.50-11.05am - așezați-vă)
4. Orele de prânz vor fi ajustate în felul următor:
Ora de prânz
Amiază-12.40am Anul 7/11
(Cantina deschisă la prânz până la 12.30 și zonă de joacă disponibilă pentru Anul 7 și echipa de conducere a
studenților)
Anul 7 are zonă de joacă; Anul 11 are Spotlight și zona din afara Spotlight
2.50-1.30pm Anul 8/9/10
(Anul 10 în cantină între orele 12.50-1.10; Anul 8/9 în cantină între orele 13.10-13.30)
Anii 8 și 9 au arte creative și terenuri de tenis
Anul 10 are zonă de joacă -, echipament de alpinism în afara limitelor, Spotlight și sunt în afara Spotlight.

Lecții după cum urmează
Period
One

Period
Two

Break

Period
Three

Lunch

Period
Four

Period
Five

Tutor
Time

Year 7

8.30am
9.30am

9.30am
–
10.50am

10.5011.05am

11.05amMidday

Midday12.40pm

12.401.30pm

1.302.302..30pm 3.15pm

Year 8

8.30am
9.30am

9.30am
–
10.40am

10.4011.00am

11.00amMidday

12.501.30pm

Midday12.50pm

1.302.302..30pm 3.15pm

Year 9

8.30am
9.30am

9.30am
–
10.40am

10.4011.00am

11.00amMidday

12.501.30pm

Midday12.50pm

1.302.302..30pm 3.15pm

Year
10

8.30am
9.30am

9.30am
–
10.30am

10.3011.00am

11.00amMidday

12.501.30pm

Midday12.50pm

1.302.302..30pm 3.15pm

Year
11

8.30am
9.30am

9.30am
–
10.50am

10.5011.05am

11.05amMidday

Midday12.40pm

12.401.30pm

1.302.302..30pm 3.15pm

Aceste schimbări sunt pentru a se asigura că elevii sunt în siguranță în bule și că au cea mai bună experiență
posibilă la pauză și la prânz. Apreciem foarte mult sprijinul dvs. pentru a ne asigura că elevii înțeleg motivele
acestor schimbări și (pe cât posibil) modul în care vor funcționa. Vom explica aceste lucruri în adunări înainte
de sfârșitul mandatului.
Vă rugăm să nu ezitați să mă contactați pe john.whitehead@foresthigh.org.uk dacă aveți întrebări.

Cu stimă,
John Whitehead
Director

