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13 October 2017
Dear Parent/Carer
Next week is the last week of half term.
On Friday we will have our Autumn assemblies. You do not need a ticket - just turn up.
Nursery, Reception and Years 1 and 2 will have their assembly as soon after 9am as we can
manage. We will let you in through the red fire doors when all the children are in school.
Key Stage 2 assembly will be at 2pm - we will let you in through the red fire doors.
At each assembly we will collect for Cystic Fibrosis which is our chosen charity for this year.
All children can be collected from school after the afternoon assembly (approximately 2.30pm)
even if you have not been to watch or they are not in key stage 2.
Our governors have agreed that we can close school early on such days so all parents have the
opportunity to collect their children early even if they have not been able to attend the assembly we felt this was fairer.
I am aware that not all parents can collect early so we will offer a childcare club from 2.30-3.30 for
any children who cannot be collected.
I look forward to seeing you next Friday and I hope you and your children have a fabulous half
term.
Yours sincerely

Miss C Barlow
Head Teacher
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2017. október 13
Kedves Szülő / gondozó
A következő hét a félévi utolsó hét.
Pénteken lesz az őszi összejövetelek. Nem kell jegyet - csak mutasd fel.
Az óvoda, a recepció és az 1. és a 2. év a gyülekezetüket hamarosan 9 óra után rendezi. A piros
tűzoltó ajtókon át fogjuk engedni, amikor minden gyerek iskolába jár.
A 2. legfontosabb ütemterv 2: 00-kor lesz.
Minden egyes gyűlésen gyűjtjük a cisztás fibrózisra, amely a mi választott jótékonyságunk az idei
évre.
A gyermekek összegyűjthetők az iskolából a délutáni gyülekezés után (kb. 14:30), még akkor is,
ha nem voltál a nézés, vagy nem a kulcsfontosságú szakaszban 2.
A kormányzóink egyetértettek abban, hogy az ilyen napokon korán lezárhatjuk az iskolát, így
minden szülőnek lehetősége van arra, hogy korán gyűjti gyermekeit, még akkor is, ha nem tudtak
részt venni a gyűlésen - úgy éreztük, hogy ez igazságosabb.
Tisztában vagyok azzal, hogy nem minden szülő gyűjti össze korán, ezért gyermekek számára a
gyermekek számára 2:30 és 30,30 között biztosítunk gyermekeket, akiket nem lehet gyűjteni.
Alig várom, hogy jövő pénteken látlak, és remélem, hogy Ön és gyermekeitek mesés félidővel
rendelkeznek.
Üdvözlettel

Miss C Barlow
Iskolaigazgató
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