
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

decembrie 2022 

Dragi familii SGS Forest, 

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

Este însoțit de alte două articole: 

• o broșură de la Gloucestershire County Council despre accesul la alimente, activități 

și servicii de bunăstare în perioada sărbătorilor de Crăciun 

• o scrisoare importantă pentru familiile de anul 11 

Succes sportiv 

Felicitări echipei noastre de rugby de băieți din prima echipă pentru câștigarea Districtului 2022 

Campionatul de rugby! Băieții au jucat un rugby senzațional, cu atât mai mult 

având în vedere că mulți nu jucaseră niciodată un meci competitiv de rugby înainte de aceasta 

Septembrie. Ne-au făcut pe toți cei de la SGS Forest extrem de mândri. 

Bravo tuturor studenților Dene Magna și Wyedean care au jucat bine. 

Mulțumim prietenilor noștri de la Cinderford RFC pentru că ne găzduiesc și pentru tot ceea ce fac 

pentru a promova rugby-ul 

la nivel de bază. 
 



 

 

Scarlatina/Streptococul A 

Departamentul pentru Educație a solicitat școlilor să comunice familiilor următoarele informații 

în ceea ce privește creșterea recentă a cazurilor de scarlatina/Streptococ A. 

Infecțiile cu streptococ A pot provoca o serie de simptome de care părinții ar trebui să fie conștienți, 

inclusiv: 

• Durere de gât 

• durere de cap 

• febră 

• o erupție fină, roz sau roșie a corpului, cu o senzație de șmirghel 

• pe pielea mai închisă erupția cutanată poate fi mai dificil de detectat vizual, dar va avea o senzație de 

șmirghel 

Dacă un copil nu se simte bine cu aceste simptome, trebuie să contactați medicul de familie sau să 

contactați NHS 

111 (care operează un serviciu 24/7) pentru a solicita sfaturi. 

Dacă un copil are scarlatina, acesta trebuie ținut acasă până la cel puțin 24 de ore după începerea 

tratament cu antibiotice, pentru a evita răspândirea infecției la alții. 

Dacă un copil are oricare dintre următoarele simptome, ar trebui să sunați la 999 sau să luați 

le la A&E imediat: 

• dificultăți de respirație – este posibil să observați zgomote de mormăit sau sugerea burticii sub coaste 

• se întrerupe când respiră 

• pielea, limba sau buzele sunt albastre 

• corp dischetă și nu se va trezi sau rămâne treaz 

Știri de anul 11 

Săptămâna viitoare, studenții care studiază Arte Plastice sau 3D își vor finaliza complet cele două 

zile de simulare de examene luni 12 și joi 15. Între timp, studenții 



 

 

care urmează studii sportive sau sănătate și asistență socială vor avea o zi per 

subiect cu profesorii lor pentru finalizarea temei marți 13 și 

miercuri 14 decembrie. 
 

Aranjamente de sfârșit de mandat 

Un reamintire că vom continua cu lecțiile normale până vinerea viitoare la ora 15:00, 

16 decembrie. 

Personalul și studenții pot alege să poarte un pulover de Crăciun pe 16, în schimb 

pentru o donație de 1 GBP pentru Salvați Copiii. 

Urmatorul termen 

Vă rugăm să rețineți că avem Ziua Familiei marți, 3 ianuarie. Normal 

lecțiile se reiau de la 0830 miercuri, 4 ianuarie. 

După cum am menționat săptămâna trecută, de luni, 9 ianuarie, vom face rejigging 

orare în ziua principală 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 informații despre Lectura ghidată, Pregătirea ghidată și Linia de tutore în timp util.) 



 

 

Tot de luni 9 

ianuarie, orice elev care ajunge la școală cu una dintre următoarele uniforme 

problemele vor avea o detenție la prânz în acea zi: 

• fără cravată 

• fără blazer 

• încălțăminte incorectă 

• unghii false 

Majoritatea elevilor noștri ne fac mândri că ne îmbrăcăm perfect pentru școală în fiecare zi, conform 

noastre 

îndrumare uniformă, care poate fi găsită aici și care rămâne neschimbată de înainte de a mă alătura 

scoala in ianuarie. 

Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră continuu. 

Alan Dane 

durere de cap 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


