
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

joi 16 

februarie 2023 

Dragi familii SGS Forest, 

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

Progresul academic 

Elevii din anii 7-10 ar fi trebuit să-și aducă acasă progresul academic 

rapoarte saptamana aceasta. 

Dacă copilul dumneavoastră nu și-a adus raportul acasă, vă rugăm să trimiteți un e-mail la 

info@foresthigh.org.uk și noi vă vom trimite 

tu o copie. 

Anul 11 

Elevii din anul 11 au primit orar pentru al doilea set de examene simulate. Vă rugăm să rețineți: 

• examenele încep luni, 13 martie; 

• ar trebui să vă uitați cu ei prin programul copilului dumneavoastră și să-l ajutați să-și planifice 

pregătirea; 

• dacă doriți propria copie a orarului, vă rugăm să trimiteți un e-mail la info@foresthigh.org.uk și vă 

vom 

iti trimite unul; 



 

 

• și, lecțiile de pregătire de dimineață și după școală din perioada 7 vor continua pe tot parcursul 

perioadei de simulare a examenului, 

pentru a sprijini elevii în revizuirea lor. 

Vom organiza o școală de vacanță pentru anii 11 în prima săptămână a vacanței de Paște (luni 3 până 

joi 6 aprilie. Studenții sunt așteptați să participe la aceste sesiuni importante. 

Anul 9 

Am solicitat deja feedback de la părinții și îngrijitorii din anii 10 și 11, ca parte a calității noastre 

ciclu de asigurare. Familiile de anul 9 vor primi astăzi un link pentru aceasta, urmând să urmeze anii 7 

și 8 

mai târziu în primăvară. Vă rugăm să petreceți câteva minute completând sondajul înainte de luni, 6 

martie, pentru a 

Ajutați-ne să facem din SGS Forest cea mai bună școală care poate fi pentru copiii dvs. 

Mâncare, mâncare glorioasă 

Lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri de catering școlar, Aramark, pentru a oferi o gamă mai largă 

de opțiuni alimentare 

la meniul nostru deja popular. Ca parte a acestui lucru, toți studenții sunt bineveniți să aibă o oală 

gratuită de terci 

înainte de 0830 în fiecare zi. Voi împărtăși mai multe informații despre alte îmbunătățiri în timp util. 

Datele 

Vă rugăm să rețineți că mâine este zi de pregătire a personalului, așa că școala este închisă elevilor de 

la ora 1500 

astăzi până la 0830 luni, 27 februarie. 

Vă mulțumim pentru tot sprijinul acordat în acest termen. 

Alan Dane 

Director 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


