
 

Często zadawane pytania dla rodziców 
/ opiekunów 
O której zaczyna się i kończy szkoła? 
Godziny lekcyjne to 8.45–15.15, przyprowadź dziecko bezpośrednio do klasy od 8.45 
gdzie będą witać ich dorośli. 
Co jeśli się spóźnię? 
Po godzinie 9.00 zabierz dziecko do biura, aby podpisało je w miejscu, w którym zabierze je pani Carroll 
zamów lunch i przynieś je do klasy. 
Co jeśli moje dziecko jest chore i będzie nieobecne w szkole? 
Zadzwoń do biura na 01253 402936 i zostaw wiadomość przed rozpoczęciem szkoły. Mamy nadzieję 
wkrótce poczują się lepiej! 
Co jeśli moje dziecko jest chore w szkole? 
Skontaktujemy się z Tobą, jeśli Twoje dziecko nie czuje się dobrze. Daj nam znać rano, jeśli dałeś 
dziecko jakieś lekarstwa przed szkołą lub jeśli skarży się na złe samopoczucie, co nam pomaga 
zbudować większy obraz. Jeśli Twoje dziecko wymaga przyjmowania lekarstw w ciągu dnia szkolnego, wypełnij 
formularz 
formularz w biurze. W recepcji mamy poduszki i koce i zachęcamy dzieci, które są 
zmęczony odpocząć. 
Skąd będę wiedział, co się dzieje w szkole? 
Zachęcamy do rejestracji w ClassDojo, co oznacza, że będziesz otrzymywać częste aktualizacje i wiadomości 
o tym, czego się uczymy i inne informacje. 
Co moje dziecko może zjeść na lunch? 
Obiady szkolne są bezpłatne dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Jest trzytygodniowe menu rotacyjne, a 
twoje dziecko ma 
wybór dania głównego, opcji wegetariańskiej i ziemniaka w kurtce z różnymi dodatkami. Chleb i Sałatka Są 
zawsze dostępne, z wodą do picia. Do wyboru jest budyń, słodka uczta, jogurt lub owoc. 
Jaki jest odpowiedni lunch? 
Zachęcamy do zapewnienia zdrowego, zbilansowanego pudełka na lunch w Hatch Ride. Upewnij się, że 
spakowałeś 
odpowiednia ilość dla twojego dziecka. Zachęcamy dzieci do zabawy po jedzeniu, 
a suchy prowiant na lunch, który zawiera zbyt dużo jedzenia, może spowodować, że stracą tak dużo świeżego 
powietrza i 
ćwiczenie. 
Co z napojami i przekąskami? 
Zachęcamy dzieci do picia przez cały dzień i mamy darmową fontannę z wodą. Darmowe mleko 
jest przeznaczony dla wszystkich dzieci. Bezpłatne owoce lub warzywa są również zapewnione dla wszystkich 
dzieci. 
Co powinno być w torbie na książki? 
Z początku będzie wydawać się pusty! Twoje dziecko nie będzie potrzebowało piórnika, ponieważ wszystko 
jest zapewnione w szkole. one 
otrzymają różne książki do przeczytania w domu, ale w miarę potrzeby zostaną podane dalsze szczegóły. 
Czy moje dziecko może zabrać rzeczy z domu? 
Prosimy, aby dzieci nie zabierały zabawek z domu do zabawy w ciągu dnia. Jednak dzieci będą miały 
możliwość wzięcia udziału w Show and Tell. Szczegóły będą w biuletynie klasowym. 



 
Co powinno nosić moje dziecko? 
Proszę zapoznać się z oddzielnym arkuszem zawierającym wymagania dotyczące mundurka szkolnego. 
Rozsądne obuwie i odpowiednie 
płaszcze zewnętrzne są niezbędne. 
Co jeśli moje dziecko ma wypadek w toalecie? 
Nie jest to wcale rzadkie, a my pomożemy Twojemu dziecku oczyścić się i przebrać. Zapasowa para spodni 
w plastikowej torbie włożonej do torby jest zawsze przydatna, jeśli uważasz, że Twoje dziecko może ich 
potrzebować. Jednakże, my 
też mają części zamienne w szkole. 
Co jeśli moje dziecko rani się w szkole? 
Drobne guzy i zadrapania są czyszczone i łatane. Jeśli twoje dziecko ma guzek w głowę, to on 
zostanie oceniony, a formularz pierwszej pomocy uzupełniony o szczegóły dotyczące guza. Otrzymasz 
uderzoną głowę 
pod koniec dnia. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli Twoje dziecko ma zdarzenie, które nas niepokoi. 
Co powiesz na wyjście na zewnątrz? 
Lubimy w jak największym stopniu korzystać z naszych wspaniałych terenów i miejsc do nauki na świeżym 
powietrzu. Proszę upewnij się 
Twoje dziecko jest zawsze odpowiednio ubrane na pogodę i ma odpowiednie obuwie. 
Co się stanie, jeśli moje dziecko pójdzie do klubu śniadaniowego / klubu pozaszkolnego? 
Mamy skonfigurowane systemy komunikacji, aby wiadomości mogły być przekazywane w obie strony. Twoje 
dziecko jest eskortowane 
oraz ze Śniadania / Klubu po szkole na początku lub na końcu dnia. 
Co jeśli się o coś martwię? 
Porozmawiaj z nami - wiele drobnych problemów można szybko rozwiązać, ale ważne jest, aby to zrobić, 
zanim się pojawią 
większe problemy. 

 
 
  


