
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vineri 16 decembrie 2022 

Dragi familii SGS Forest, 

Sper că această scrisoare vă va găsi în siguranță și 

bine. 

Aș dori să încep prin a vă oferi mulțumirile mele 

sincere și din inimă pentru 

zi de zi ai încredere în noi pentru educația copiilor 

tăi și pentru tot sprijinul tău 

dă-ne. 

S-au îmbunătățit atât de multe aici la SGS Forest 

din septembrie: de la 

mai mulți subiecți la un comportament mai bun la 

oportunități mai mari. A fost o 

bucurie de a primi atât de mulți angajați noi și 

studenți noi, inclusiv fantasticii noștri 

Anul 7. Între timp, a fost o încântare să urmărim 

minunatele noastre anii 11 



 

 

devin din ce în ce mai concentrați pe examenele lor 

și pe traseele post-16. Acolo 

este încă o sumă imensă de făcut pentru ca SGS 

Forest să fie cât mai bun, dar noi 

sunt acum pe cale să devină o școală în care fiecare 

copil contează. 

Privind următoarea etapă de a deveni acea școală: 

Vă rugăm să rețineți că avem Ziua Familiei marți, 3 

ianuarie. Lecțiile normale se reiau de la 

0830 miercuri, 4 ianuarie. 

După cum am menționat săptămâna trecută, 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 

Elevii din anul 11 vor avea lecția 7 de la 15:00 la 

16:00 în zilele de marți, 

Joi și vineri, cu studenți invitați miercurea. 

De asemenea, vă rugăm să rețineți că de luni 9 

ianuarie, orice elev care ajunge la școală cu unul 

dintre următoarele probleme uniforme vor avea o 

detenție la prânz în acea zi: 

• fără cravată 

• fără blazer 

• încălțăminte incorectă 

• unghii false 

Vă mulțumim încă o dată pentru tot sprijinul 

acordat în acest termen. 

Craciun fericit. 

Alan Dane 

Cap 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


