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Mieli tėvai,
Sveiki sugrįžę į mokyklą. Mes tikimės, kad jūs visi buvo ramus vasara ir mes tikimės, kad gera mokykla metus Scoil IDE.
Mes nuoširdžiai kviečiame į mūsų naujus Junior Kūdikiams ir tikiuosi, kad jų laikas Scoil IDE bus laimingas ir
pasitenkinimą. Mes taip pat sveikiname Fionos Mc Grath mūsų darbuotojų ir linkiu jai gerai savo karjerą Scoil IDE. Čia
yra keletas punktų Jūsų dėmesio:
1. Mokyklos Durys
Nuo rytojaus, kad mokyklos durys bus uždaryti kuo greičiau visos klasės yra saugiai pastato su savo mokytojais viduje.
Dėl darbo saugos ir sveikatos priežasčių, atsižvelgiant į vaikų įvežamų per mokyklos durų garsą, mes prašome, kad tėvai
atsisveikinti su savo vaikais kieme ir nereikia ateiti į mokyklą su savo vaiku. Jei norite pasikalbėti su vaiko mokytoju,
prašome padaryti paskyrimą per Generalinį sekretorių. Ne skubių pranešimų dėl klasės mokytoju, prašome naudoti
žurnalą. Po durys yra uždaryti, vaikai / Tėvai turėtų ateiti į priekines duris įeiti. Norime padėkoti šeimoms, iš anksto, už
bendradarbiavimą.
2. Batai ir tolygiai
Visas mokyklos uniforma turi būti dėvimi tomis dienomis, kai jūsų vaikas neturi PE. Mokytojai parodys klases ką dienas
jie padaryti, PE, tt ne PE dienų, įsitikinkite, kad jūsų vaikas dėvi visą mokyklinę uniformą. Su mokyklinę uniformą,
vaikai privalo dėvėti ne sportiniai bateliai ( "Converse, Vans, bėgikai neleidžiama.) Sportiniai batai ir sportiniai kostiumai
turi būti dėvimi tik PE dienų.
3. atidarymas / uždarymas Times
Mokykla atvers gauti mokinius 8.50a.m. Nėra atsakomybė priimami mokinių, atvykstančių iki to laiko. Klasės pradės
kiekvieną dieną 8.50 tarifu. Nėra mokinys turėtų atvykti vėliau nei 8.50am. Klasės baigsis kiekvieną dieną 2.30p.m.
(13:30 kūdikiams) Tėvai, kurie nori, kad jų vaikai palydėjo namo turėtų padaryti savo tvarką, juos pasitiko mokyklos
vartų ir asmens lydėdamas juos turėtų būti ne mokykloje, ne vėliau kaip 2.30pm kaip mokyklos negali priimti atsakomybė
už prižiūrintis vaikus po to laiko.
4. Mokyklos laiškai
Mūsų duomenų apsaugos politika yra mūsų svetainėje. Vadybos valdyba nusprendė, kad nuo šiol, papildomos kopijos
laiškų, mokyklos ataskaitos ir tt patirs 5 € mokestį, už laišką.
5. Mokykla indėlis
Labai ačiū visiems, kurie moka mokyklos įnašą. Yra dar keletas šeimų, kurie nėra mokami, ir mes tikimės, kad pradėti
susisiekiama su tomis šeimomis individualiai greičiau. Mokyklos indėlis apima vaiko žurnalą, testai, meno kūriniai,
kopijavimo ir tt Mes raginame visas į jį iš karto sumokėti.
6. Asmens daiktai
Prašome pažymėti viską jūsų vaikas atneša į mokyklą!
7. tekstai ir Parašyta:
Jei turite naują mobiliojo telefono numerį prašome informuoti mokyklą, kad galėtume atnaujinti savo įrašus. Labai
svarbu, kad mokykla gali kreiptis tėvų avarijos atveju. Jei to dar nepadarėte, prašome pateikti mums savo elektroninio
pašto adresą. Ateities biuleteniai bus išsiųstas & paskelbtas mūsų svetainėje, mes negali būti siunčiant bet kokių
popierinių kopijų biuletenius.
8. Rezervuokite nuoma Knygos
Visos knygos, kurios dabar yra platinamas pagal tėvų asociacija. Knygos, turi būti grąžintos puikios būklės, kaip jie bus iš
naujo panaudotas kitais metais. Norime padėkoti tėvų asociacijos nariams už jų darbą gauti Užsakyti nuoma up & veikia
taip greitai. Esame dėkingi jiems finansuoti naują saugojimo klasėse laiptais.
Mokyklos kalendorius
Iš mokyklos kalendoriaus kopija mokyklos interneto svetainėje www.scoilidepps.com
9. Anafilaksija
Kaip Jūs galbūt žinote, mes turime griežtą politiką, draudžiančią tam tikrus maisto produktus. Vaikai turi būti siunčiama
ne į mokyklą su maistu, kurių sudėtyje yra riešutų, kiaušinių, kivi, žirnių ar pupelių. Mokiniai mūsų mokykloje bus
didelės rizikos, jei kiti vaikai atsineša riešutai, kiaušiniai, kiviams, žirniai ar pupelės į mokyklą. Mes suprantame, kad
daug daiktų yra šių maisto produktų, kad mes prašyti jūsų bendradarbiavimą ir kantrybę mums įgyvendinti šią politiką.
Galiausiai norime padėkoti visiems tėvams už jų bendradarbiavimą ir kantrybę ir linkime mūsų mokiniams visi geriausi
mūsų akademinės 2016-2017 metais.
Pagarbiai,
O. Ní Odhráin

