
 

Întrebări frecvente pentru părinți / îngrijitori 
La ce oră începe școala și se termină? 
Orele de școală sunt 8.45 - 15.15 pm vă rugăm să vă aduceți copilul direct în clasă, de la 8.45 am 
unde vor fi adulți care să-i întâmpine. 
 
Dar dacă am întârziat? 
După ora 9.00, vă rugăm să vă duceți copilul la birou pentru a-i semna în cazul în care doamna Carroll îi va lua 
comanda de prânz și aduce-le la clasă. 
Ce se întâmplă dacă copilul meu este bolnav și va absenta de la școală? 
Vă rugăm să sunați la birou la 01253 402936 și lăsați un mesaj înainte de începerea școlii. Noi speram 
se simt mai bine în curând! 
 
Ce se întâmplă dacă copilul meu este bolnav la școală? 
Vă vom contacta dacă copilul dvs. nu este bine. Vă rugăm să ne informați dimineața dacă v-ați dat 
copilul orice medicament înainte de școală sau dacă s-au plâns că se simt rău, deoarece ne ajută 
construiți imaginea mai mare. Dacă copilul dvs. necesită medicamente în timpul școlii, vă rugăm să completați 
un 
formular la birou. Avem perne și pături în Recepție și încurajăm copiii care sunt 
obosit să se odihnească. 
 
Cum voi ști ce se întâmplă la școală? 
Vă recomandăm să vă înregistrați la ClassDojo, ceea ce va însemna că primiți frecvent actualizări și știri 
despre ceea ce am învățat și alte informații. 
 
Ce poate avea copilul meu pentru prânz? 
Cinele școlare sunt gratuite pentru toți copiii de școală. Există un meniu rotativ de trei săptămâni, iar copilul dvs. 
are o 
alegerea unui fel principal, a unei opțiuni vegetariene și a unui cartof de jachete cu diferite toppinguri. Pâinea și 
salata sunt 
mereu disponibil, cu apă de băut. Există posibilitatea de a alege budinca, un delicios, iaurt sau fructe. 
 
Ce este un prânz potrivit? 
Vă recomandăm să oferiți o cutie de prânz sănătoasă, echilibrată, la Hatch Ride. Vă rugăm să vă asigurați că 
împachetați o 
suma adecvată pentru copilul dumneavoastră. Încurajăm copiii să se joace după ce au mâncat, 
iar prânzurile ambalate care conțin prea multă mâncare pot duce la pierderea aerului proaspăt necesar și 
Exercițiu. 
 
Ce zici de băuturi și gustări? 
Îi încurajăm pe copii să bea pe tot parcursul zilei și avem o fântână cu apă disponibilă liber. Laptele gratuit 
este oferit tuturor copiilor. De asemenea, pentru copii se oferă fructe sau legume gratuite. 
 
Ce ar trebui să fie în geanta de carte? 
Va părea destul de gol la început! Copilul tău nu va avea nevoie de o cutie de creion, deoarece totul este oferit 
la școală. ei 
va primi cărți diferite pentru a citi acasă, dar mai multe detalii vor urma, după caz. 



Copilul meu poate aduce lucruri de acasă? 
Vă rugăm ca copiii să nu aducă jucării de acasă cu care să se joace în timpul zilei. Cu toate acestea, copiii vor 
avea 
ocazie de a lua parte la Show and Tell. Detalii vor fi în buletinul de informare al clasei. 
Ce ar trebui să poarte copilul meu? 
Vă rugăm să consultați foaia separată care acoperă cerințele uniformei școlare. Încălțăminte sensibilă și 
adecvată 
paltoanele în aer liber sunt esențiale. 
 
Ce se întâmplă dacă copilul meu are un accident de toaletă? 
Acest lucru nu este neobișnuit deloc și vom susține copilul dvs. pentru a fi curățat și schimbat. O pereche de 
pantaloni de rezervă 
într-o pungă de plastic popping în cartea lor geanta este întotdeauna util, dacă credeți că copilul dvs. ar putea 
avea nevoie de ele. Cu toate acestea, noi 
aveți piese de schimb la școală, de asemenea. 
 
Ce se întâmplă dacă copilul meu mă doare la școală? 
Umflăturile și resturile minore sunt curățate și plasate. Dacă copilul tău are o umflătură la cap, ei 
va fi evaluat și va fi completat un formular de prim ajutor cu detalii despre denivelări. Veți primi un formular cu 
capul umflat 
la sfarsitul zilei. Vă vom contacta dacă copilul dvs. are un incident care ne provoacă îngrijorare. 
 
Cum rămâne cu afară? 
Ne place să folosim cât mai mult terenurile noastre fabuloase și zona de învățare în aer liber. Te rog asigura-te 
copilul tău este întotdeauna îmbrăcat corespunzător pentru vreme și are încălțăminte adecvată. 
 
Ce se întâmplă dacă copilul meu merge la clubul de mic dejun / clubul după școală? 
Avem sisteme de comunicare create astfel încât mesajele să poată fi transmise în orice mod. Copilul tău este 
escortat 
și de la Micul dejun / After School Club la începutul sau la sfârșitul zilei. 
 
Dar dacă sunt îngrijorat de ceva? 
Vă rugăm să discutați cu noi - multe probleme mici pot fi rezolvate rapid, dar este important să faceți acest 
lucru înainte de a deveni 
probleme mai mari 

 
 
 
  


