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Drodzy Rodzice,
Witaj z powrotem w szkole. Mamy nadzieję, że wszyscy mieli spokojny lato i czekamy na dobry rok
szkolny w Scoil IDE. My serdecznie zapraszamy do naszych nowych Juniorów niemowląt i nadzieję, że
ich czas w Scoil IDE będzie szczęśliwe i satysfakcjonujące. Mile widziane są również Fiona Mc Grath
naszych pracowników i życzę jej dobrze w swojej karierze w Scoil IDE. Oto kilka rzeczy do swojej
uwagi:
1. Szkoła Drzwi
Od jutra, drzwi szkoły zostaną zamknięte jak najszybciej wszystkie zajęcia są bezpieczne wewnątrz
budynku z ich nauczycielami. Dla BHP powodów, uwzględniając wielkość dzieci wchodzących przez
drzwi szkoły, pytamy, że rodzice pożegnać swoich dzieci na podwórku i nie przychodzą do szkoły z ich
dzieckiem. Jeśli chcesz porozmawiać z nauczycielem dziecka, proszę umówić za pośrednictwem
Sekretarza. Dla nie-pilnych wiadomości dla nauczyciela klasy, należy użyć dziennika. Po drzwi zostały
zamknięte, dzieci / rodzice powinni przyjść do drzwi, aby uzyskać wpis. Chcemy podziękować rodzinom,
z góry za współpracę.
2. Buty & Uniform
Pełny mundurek szkolny powinny być noszone w dniach, gdy dziecko nie posiada PE. Nauczyciele klas
powie co dzień robią PE, więc w dni non PE, należy upewnić się, Twoje dziecko ma na sobie pełny
mundurek szkolny. Z mundurka szkolnego, dzieci muszą nosić niż obuwie sportowe (Converse, Vans,
biegacze nie są dozwolone.) Sportowe buty i dresy muszą być noszone tylko w dni PE.
3. Otwarcie / Zamknięcie razy
Szkoła będzie otwarta na uczniów w 8.50a.m. Nie bierze odpowiedzialności za uczniów przybywających
do tego czasu. Zajęcia rozpoczną się każdego dnia o 8:50 a.m. Żaden uczeń powinien dotrzeć najpóźniej
8.50am. Zajęcia będą kończyć każdy dzień w 2.30p.m. (13:30 dla niemowląt) Rodzice, którzy chcą, aby
ich dzieci eskortowane dom powinien we własnym zakresie je mieć spełnione przy bramie szkolnej oraz
osoby o eskortę powinno być w szkole nie później niż 2.30pm jako szkoła nie może zaakceptować
odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi po tym czasie.
4. Szkoła Letters
Nasza polityka ochrony danych znajduje się na naszej stronie internetowej. Zarząd podjął decyzję, że od
teraz, dodatkowe kopie pism, świadectwa szkolne itp będzie ponieść opłatę € 5, na piśmie.
5. Szkoła Wkład
Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy zapłacili szkole wkład. Istnieje jeszcze kilka rodzin, które nie
zostały wypłacone i mamy nadzieję rozpocząć kontaktując tych rodzin indywidualnie wkrótce. Szkoła
Wkład obejmuje dziennik swojego dziecka, testy, materiały, ksero itd Wzywamy wszystkich, aby go
zapłacić natychmiast.
6. Indywidualne Belongings
Proszę oznaczyć wszystko Twoje dziecko przynosi do szkoły!
7. Teksty i wiadomości e-mail:
Jeśli masz nowy numer telefonu komórkowego należy poinformować szkołę więc możemy aktualizować
nasze rekordy. Istotne jest, że szkoła może skontaktować się z rodzicami w razie nagłego wypadku. Jeśli
tego nie zrobiłeś, prosimy o podanie adresu e-mail. Przyszłe aktualizacje zostaną wysłane i opublikowane
na naszej stronie internetowej, nie będziemy wysyłać żadnych dalszych twardych kopii biuletynów.
8. Zarezerwuj wynajmowania Książki
Wszystkie książki są obecnie dystrybuowane przez stowarzyszenia rodziców. Książki muszą być
zwrócone w doskonałym stanie, jak będą użyte ponownie w przyszłym roku. Pragniemy podziękować
członkom stowarzyszenia rodziców za ich pracę w coraz Wypożyczalnia zarezerwować się i działa tak
szybko. Jesteśmy im wdzięczni za finansowanie nowego magazynu w klasach górze.
Kalendarz szkolny
Kopia kalendarzu szkolnym jest na stronie internetowej szkoły www.scoilidepps.com

9. Anafilaksja
Jak wiadomo mamy ścisłe zasady zakazujące pewnych produktów spożywczych. Dzieci nie muszą być
wysłane do szkoły z żywności zawierające orzechy, jaja, kiwi, grochu lub fasoli. Uczniowie naszej szkoły
będzie na poważnego ryzyka, jeśli inne dzieci przynoszą orzechy, jaja, kiwi, grochu lub fasoli do szkoły.
Zdajemy sobie sprawę, że wiele elementów zawierają te produkty, więc prosimy o współpracę i
cierpliwość podczas realizacji tej polityki.
Na koniec pragniemy podziękować wszystkim rodzicom za współpracę i cierpliwość i życzymy naszym
uczniom wszystkiego najlepszego dla naszego roku akademickiego 2016/2017.
Z poważaniem,
__________________
O. Ní Odhráin

