
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2nd decembrie 2022 

Dragi familii SGS Forest, 

Sper că această scrisoare vă va găsi în siguranță și bine. 

Știri de anul 11 

Personalul de aici a continuat să fie foarte impresionat de atitudinea studenților noștri de anul 11 și 

efort în timpul acestei a doua săptămâni de examene simulate. Părinții și îngrijitorii din anul 11 ar trebui 

să fie mândri 

a ceea ce au realizat copiii tăi în ultimele două săptămâni. 

Anii 11 vor reveni la orarul normal luni, cu excepția perioadei 6 joia viitoare, 

8 decembrie, când vor participa la Târgul nostru Post 16 și Cariere. Acesta va fi apoi deschis 

la familii din 1515 până în 1630. 

În ultima săptămână de semestru, studenții care studiază arte plastice sau 3D își vor finaliza 

două zile întregi de simulare de examene luni 12 și joi 15. Între timp, elevii care 

urmează studii sportive sau sănătate și îngrijire socială vor avea două zile întregi cu profesorii lor 

pentru finalizarea sarcinilor marți 13 și miercuri 14 decembrie. 

Aranjamente de sfârșit de mandat 



 

 

Un reamintire că vom continua cu lecțiile normale până vineri, 16, la ora 15.00 

Decembrie. 

Excepții de la aceasta (în afară de cele pentru anul 11 menționate mai sus) sunt: 

Joi 7 decembrie: 

Anul 10 participă la Postul 16 și la Târgul de Cariere la școală în perioada 5. 

Miercuri 14 decembrie: 

Anul 7 participă la o excursie de pantomimă. Detalii trimise familiilor de anul 7. 

Vineri, 16 decembrie, studenții și personalul vor fi bineveniți să poarte un pulover de Crăciun, 

în schimbul unei donații de 1 GBP pentru Salvați Copiii. 

Urmatorul termen 

Vă reamintim că avem Ziua Familiei marți, 3 ianuarie (mai mult 

informații de urmat). Lecțiile normale se reiau de la 0830 

Miercuri 4 ianuarie. 

Începând de luni, 9 ianuarie, vom reajusta cronometrele în principal 

ziua de școală 0830-1500, după cum urmează: 

0830-0850 Timpul tutorelui (inclusiv adunările săptămânale ale casei) 

0850-0910 Anii 7 până la 10: Lectură ghidată* 

Anul 11: Pregătire ghidată* 

0910-1000 Lecția 1 

1000-1050 Lecția 2 

1050-1105 Pauza 

1105-1155 Lecția 3 

1155-1245 Lecția 4 

1245-1315 Prânz 

1315-1320 Linia de tutore* 



 

 

1320-1410 Lecția 5 

1410-1500 Lecția 6 

*Vom împărtăși mai multe informații despre Lectura ghidată, Pregătirea ghidată și Linia de tutore 

la momentul potrivit. 

Fiecare Copil Învață 

Însoțită această scrisoare este o alta a directorului adjunct Nicola Mooney, care detaliază 

unele dintre lucrările grozave pe care le-am făcut și o vom face pentru a ne asigura că copiii tăi se 

îndeplinesc 

potențialul lor în fiecare lecție. 

Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră continuu. 

Alan Dane 

durere de cap 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


