
 
 

Ebeveynler / Bakıcılar için SSS 
Okul saat kaçta başlayıp bitiyor? 
Okul saatleri 8.45 - 15.15 arasındadır, lütfen çocuğunuzu 8.45'ten doğrudan sınıfa getirin 
Onları karşılayacak yetişkinler olacak. 
Geç kalırsam ne olur? 
Sabah 09.00'dan sonra çocuğunuzu ofise götürün ve Bayan Carroll'ın 
öğle yemeği siparişini verin ve sınıfa getirin. 
 
Ya çocuğum hastaysa ve okulda olmayacaksa? 
Lütfen ofisi 01253 402936'dan arayın ve okula başlamadan önce bir mesaj bırakın. Umut ediyoruz 
yakında daha iyi hissediyorlar! 
 
Ya çocuğum okulda hastaysa? 
Çocuğunuz iyi değilse sizinle iletişime geçeceğiz. Eğer sabah verdiyseniz lütfen bize bildirin. 
çocuk okula gitmeden önce herhangi bir ilacı veya kendilerini iyi hissetmekten şikayet ederse, 
büyük resmi oluşturun. Çocuğunuzun okul günü boyunca ilaç alması gerekiyorsa, lütfen 
ofiste formu. Resepsiyonda minderlerimiz ve battaniyelerimiz var ve 
dinlenmek için yorgun. 
 
Okulda neler olduğunu nasıl anlayacağım? 
ClassDojo'ya kaydolmanızı öneririz, bu da sık sık güncelleme ve haber alacağınız anlamına gelir 
neler öğrendiğimiz ve diğer bilgiler hakkında. 
 
Çocuğum öğle yemeğinde ne yiyebilir? 
Okul yemekleri tüm bebek okul çocukları için ücretsizdir. Üç haftalık döner menü var ve çocuğunuzun 
bir ana yemek, vejetaryen bir seçenek ve farklı Topingler ile bir ceket patates seçimi. Ekmek ve salata 
her zaman kullanılabilir, içmek için su ile. Puding, tatlı bir tedavi, yoğurt veya meyve seçeneği vardır. 
 
Uygun öğle yemeği nedir? 
Hatch Ride'da sağlıklı ve dengeli bir beslenme çantası sağlamanızı öneririz. Lütfen paketlediğinizden emin olun 
çocuğunuz için uygun miktarda. Çocukları yedikten sonra oyun oynamaya teşvik ediyoruz, 
ve çok fazla yiyecek içeren paketli öğle yemekleri, çok ihtiyaç duyulan temiz havayı kaçırmasına ve 
egzersiz yapmak. 
 
İçecekler ve atıştırmalıklar ne olacak? 
Çocukları gün boyunca içmeye teşvik ediyoruz ve serbestçe bir su çeşmesi var. Ücretsiz süt 
tüm çocuklar için sağlanmıştır. Tüm çocuklar için ücretsiz meyve veya sebzeler de sağlanmaktadır. 
 
Kitap çantasında ne olmalı? 
İlk başta oldukça boş görünecek! Okulda her şey sağlandığından, çocuğunuzun kalem kutusuna ihtiyacı yoktur. 
Onlar 



evde okumak için farklı kitaplar alacak, ancak daha fazla ayrıntı uygun şekilde takip edecektir. 
Çocuğum evden bir şeyler getirebilir mi? 
Çocukların gün boyunca oynamak için evden oyuncak getirmemelerini istiyoruz. Ancak, çocuklar 
Göster ve Anlat'a katılma fırsatı. Ayrıntılar sınıf bülteninde yer alacaktır. 
Çocuğum ne giymeli? 
Lütfen okul üniforması gereksinimlerini kapsayan ayrı sayfaya bakınız. Hassas ayakkabılar ve uygun 
açık katlar vazgeçilmezdir. 
 
Çocuğumda tuvalet kazası olursa ne olur? 
Bu hiç de nadir değildir ve çocuğunuzun temizlenmesi ve değiştirilmesi için destek olacağız. Yedek bir pantolon 
Çocuğunuzun onlara ihtiyaç duyabileceğini düşünüyorsanız, kitap torbalarına atılan plastik bir torbada her 
zaman yararlıdır. Ama, biz 
okulda yedek parça da var. 
 
Ya çocuğum kendini okulda incitirse? 
Küçük yumrular ve sıyrıklar temizlenir ve yamalanır. Çocuğunuzun kafasında bir yumru varsa, 
değerlendirilecek ve yumru ayrıntılarıyla birlikte bir ilk yardım formu doldurulacaktır. Çarpık bir kafa formu 
alacaksınız 
günün sonunda. Çocuğunuzun bizi endişelendiren bir olayı olursa sizinle iletişime geçeceğiz. 
 
Dışarı çıkmaya ne dersin? 
Muhteşem zeminlerimizden ve açık hava öğrenme alanlarımızdan mümkün olduğunca yararlanmayı seviyoruz. 
Lütfen emin olun 
çocuğunuz her zaman hava şartlarına uygun giyinir ve uygun ayakkabılara sahiptir. 
 
Çocuğum Kahvaltı Kulübü / Okul Sonrası Kulübü'ne giderse ne olur? 
Mesajların her iki şekilde de iletilebilmesi için ayarlanmış iletişim sistemlerimiz var. Çocuğunuza eşlik edilir 
ve günün başında veya sonunda Kahvaltı / Okul Sonrası Kulübü'nden. 
 
Bir şey için endişeliysem ne olur? 
Lütfen bizimle konuşun - birçok küçük sorun hızlı bir şekilde çözülebilir, ancak bu sorunların çözülmeden önce 
yapılması önemlidir. 
daha büyük sorunlar. 
 

 
  


