14 Temmuz 2021
Sevgili veliler,
İlk öğretim Müdürü olarak rolümde ilk kez size yazmak bana büyük zevk veriyor! Eylül 2013'te
henüz yenilenmemiş okulumuzda stajyer öğretmen olarak 25 öğrenciye ders verdiğim zaman
daha dün gibi geliyor. O zamandan beri, okulumuzun güçlenmesini izliyorum ve geliceği
heyecan ile bekliyorum.
Pandemi sebebi ile tüm okullar için bir sınav yılı oldu ve her zamankinden daha fazla herkesin
iyi dinlenmeye ihtiyacı var. Çocuklar ve personel son derece sıkı çalıştı ve özellikle daha geniş
bağlam dikkate alındığında büyük akademik ilerleme kaydetmeye devam etti. Müdürler ekip
adına, bu yıl boyunca desteğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum.
Bu yıl olduğu gibi, kendi maceralarına atılacak olan harika birincil ekibimizin birkaç üyesine
veda edeceğiz. Bunlar, gelecek yıl yurt dışında öğretmenlik yapacak olan Ms Das, öğretmen
olmak için eğitime giden Ms Ucrak ve Londra'dan taşınacak olan Ms South. Ms Yavuz da
bizimle olan uzun süreli acentelik sözleşmesi sona erdiği için dönem sonunda ayrılacaktır.
Görevden ayrılan tüm personelimize başarılar dileriz.
Bildiğiniz gibi Ms Baird de ayrılıyor ve çok yakında kendi kişisel veda mesajıyla size
yazacakdır. Mevcut kısıtlamalarımız nedeniyle, tüm ebeveynlerin Ms Baird'e şahsen veda
etmesi çok zor olacak, ancak yine de herkesin teşekkürlerini ve iyi dileklerini iletebildiğinden
emin olmak istiyoruz! Bunu başarmak için mümkün olduğunca çok sayıda ebeveynin çevrimiçi
kartımızı Ms Baird'e imzalamasını isteriz. Kartın linki aşağıdadır.
Ms Baird'in çevrimiçi kartını imzalamak için buraya tıklayın!
Aşağıda yeni yıl ile ilgili detayları bulabilirsiniz. Bu, okul gününün zamanlamaları, kapsamlı
bakım ve yıl için okul tarihlerini içerir. Bırakma ve teslim alma yerleri için bilgi göndermeyi,
koronavirüsle ilgili ulusal görünümün daha net olacağı Eylül ayına kadar ertelemek istiyorum.
Ancak, olumlu geri bildirimlere dayanarak, büyük olasılıkla şu anda olduğumuza benzer bir
süreç yaşayacağız. Ortaokulumuzda çocukları olan ebeveynler için, Ortaöğretim için başlangıç
tarihlerini tamamlamadan önce ortaöğretim sınavlarına ilişkin daha fazla hükümet
yönlendirmesini beklemeliyiz.
Ilk Okul Günü 2021-22
•

Eylül ayından itibaren okul günü uzamıştır ve sabah 08:50'de başlayıp 15:30'da sona
erecektir.

•

Bırakma saati 08:40 ile 08:50 arasındadır.

•

Çocukları okuldan alma 15:30 ile 15:40 saatleri arasındadır.

•

Artık Cuma günleri erken bir bitiş olmayacak.

Kreş seansları 2021-22
• Kreş AM oturumu 08:25-11:25 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
• Kreş PM oturumu 12:20-3:20pm arasında gerçekleştirilecektir.

Bakım 2021-22
• 1-6. Sınıflar için kahvaltı kulübü 6 Eylül saat 07:45'te başlayacaktır. Resepsiyon çocukları 6
Ocak 2022'ye kadar kahvaltı kulübüne katılamayacaklardır, bu da onlara ilk önce okul
hayatına tam olarak uyum sağlamaları için zaman tanımaktır. Kreş çocukları kahvaltı
kulübüne katılamaz. Kahvaltı kulübünün fiyatı seans başına £2 olacaktır. Bu e-postadaki
birincil ofis aracılığıyla rezervasyon yapılabilir; birincil@arkjohnkeatsacademy.org. Ödeme
Parent Pay kullanılarak yapılmalıdır. Bu hüküm, ilk gelen ilk hizmet esasına göre çalışacaktır.
• Sticky Fingers okul öncesi ve sonrası çocuk bakımı çocukları bırakmaya ve okuldan almaya
devam edecek. Hizmetlerinden yararlanmak isterseniz lütfen 07732385075 numaralı
telefondan Sticky Fingers ile iletişime geçiniz.
• 6 Eylül'den itibaren, seans başına £8 maliyetle, 15:30'da başlayan ve 17:00'de biten okul
sonrası eğitim hizmetini yerinde sağlayacağız. Hafif atıştırmalıklar dahildir. Rezervasyonlar
birincil ofis aracılığıyla yapılmalı ve ödeme ParentPay kullanılarak yapılmalıdır. Bu hüküm,
ilk gelen ilk hizmet esasına göre çalışacak ve yalnızca çalışan ebeveynler için geçerli olacaktır.
Lutfen email; yer ayırtmak için birincil@arkjohnkeatsacademy.org. Resepsiyon çocukları 6
Ocak'a kadar katılamaz. Kreş çocukları okul hizmetlerinden sonra devam edemezler.
Eylül Başlangıç Tarihleri ve 1. Hafta Takvimi

Sınıf

Tarih
Cuma 3 Eylül

Years 1-6
Yarım Gün
Years 1-6
Pazartesi 6 Eylül
Tam Başlangıç

Bırakma
08:40-08:50
08:40-08:50

Alma
11:30-11:40am
(tenefüs yok)
3:30-3:40pm

Tarih
Reception kal ve oyna
Cuma 3 Eylül
Nursery kal ve oyna
Cuma 3 Eylül
Reception yavaş başlangıç Pazartesi 6 Eylül – Cuma 10 Eylül
Nursery yavaş başlangıç
Pazartesi 6 Eylül – Cuma 10 Eylül

Sınıf

Dönemi Tarihleri
Sonbahar Dönemi 1
Gün
Tarih
Ilk tam gün
Pazartesi 6 Eylül
Son gün
Perşembe 21 Ekim
Personel Eğitim Günü (Okul kapalı)
Cuma 22 Ekim
Sonbahar Dönemi 2
Ilk gün
Salı 2 Kasım
Son gün
Perşembe 16 Aralık
Personel Eğitim Günü (Okul kapalı)
Cuma 19 Kasım
Personel Eğitim Günü (Okul kapalı)
Cuma 17 Aralık

Bahar Dönemi 1
Ilk gün
Perşembe 6 Ocak
Son gün
Perşembe 10 Şubat
Personel Eğitim Günü (Okul kapalı)
Salı 4 Ocak
Personel Eğitim Günü (Okul kapalı)
Çarşamba 5 Ocak
Veli Toplantıları (Okul kapalı)
Salı 11 Ocak
Veli Toplantıları (Okul kapalı)
Perşembe 13 Ocak
Personel Eğitim Günü (Okul kapalı)
Cuma 11 Şubat
Bahar Dönemi 2
Ilk gün
Salı 22 Şubat
Son gün
Cuma 1 Nisan
Personel Eğitim Günü (Okul kapalı)
Pazartesi 21 Şubat
Yaz Dönemi 1
Ilk gün
Çarşamba 20 Nisan
Son gün
Cuma 27 Mayıs
Personel Eğitim Günü (Okul kapalı)
Salı 19 Nisan
Veli Toplantıları (Okul kapalı)
Salı 26 Nisan
Veli Toplantıları (Okul kapalı)
Perşembe 28 Nisan
Yaz Dönemi 2
Ilk gün
Pazartesi 6 Haziran
Son gün
Çarşamba 20 Temmuz
Personel Eğitim Günü (Okul kapalı)
Cuma 1 Temmuz
Veli Toplantıları (Okul kapalı)
Perşembe 21 Temmuz
Veli Toplantıları (Okul kapalı)
Cuma 22 Temmuz
Okulumuza olan bağlılığınız ve desteğiniz, nazik sözleriniz ve bitmeyen coşkunuz için
hepinize bir kez daha teşekkür ederim. Harika bir yaz geçirin ve güvende kalın.

İyi dileklerim ile,

Olamide Ola-Said
Okul Müdürü (Eylül 2021)

