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16 Kasım 2018
Sevgili Ebeveynler/Corers,
Bizyarım dönem sonra geri gel, tüm çocukların okula geri gelmek için heyecanlı görmek çok güzel.
Okul çok küçük bahçe alanı kadar düzenli olarak kreş içine yürümek, bu alan çok daha bakmak için
ilginç hale getirmek için gidiyor değişiklikleri aramaya devam Tesco para kazandı için şanslıydı.
Projenin bir parçası olarak bahçede bulunan aileler tarafından süslenen çakıl taşları almak istiyoruz.
Yakında sizin ve çocuğunuzun süslemek için çakıl satın olacak.

Tebrikler % 100 elde aşağıdaki çocuklara Seyirci Sayısı
Noah Muhamed, Abigail, Teddy, Lacey, Lola, Lucas, CLEKorumak Elyana-ama, Georgie, Rose,
Köprü, Daniella, Allan, Adriana, Steve, Ralph, Abdul, Casper, Rellyrose, David S, Mia, Zaynetta.
Büyük BIR iyi çocuklar% 95 üzerinde yapılır;
Andy, Leo R, Charlie R, Archie, Marlon, Neo, Kobe, Zara, Melize, Leo C, Nonıs 'ye, Isiah, Nazir,
David K, Morgan,

Önemli
Lütfen sizin için başvurmak unutmayın
Çocuk Ilkokulunun on-line yeri
tesisinde www.Hertfordshire.gov.uk/Admissions
ya da Enfield 'de yaşıyorsunuz:
www.eadmissions.org.uk/eAdmissions/app
Kapanış tarihi 15TH Ocak 2019 Tüm uygulamalar için

İade ettiniz Parola
çocuğun ofise mi? Değilse, ASAP bize tavsiye lütfen
Şimdi hava değişikliği başladı lütfen okulda
kullanılmak üzere bir çift Wellies sağlayabilir. Bu
çocuklar tüm Weathers oynamak sağlar ve zemin,
halı ve çocuğunuzun ayakkabıları temiz tutmak
yardımcı olacaktır.
Lütfen çocuğunuzun adını Wellies içinde
olduğundan emin olun. Teşekkür ederiz

Z: kreş mektupları

18 yaşından küçük bir çocuk/genç kişinin ebeveyn misiniz? Eğer öyleyse, Eğer Hertfordshire County Council
kamu sağlık ekibi tavsiye ve rehberlik çocuğunuzun sağlık ve refah size destek sağlayabilir biliyor muydunuz?
Daha iyi ihtiyaçlarını anlamak ve nasıl size ulaşabilir, biz çok minnettar Eğer bize sizin zaman 3 dakikadan fazla
almak gerekir bizim kısa anket, tamamlayan düşüncelerinizi bildirin olabilir. Lütfen Ankete erişmek için
aşağıdaki bağlantıyı kullanın: https://surveys.hertfordshire.gov.uk/s/11XAJ/
Anket şimdi açık ve Cuma 23 kapalı olacakRd Kasım 2018.

Ebeveyn konsültasyonları -Sizin anahtar kişi çok yakında çocuğunuzun ilerleme tartışmak için
kaydolmak için bir levha olacak.
KREŞ – hafta başlangıcı 19TH & 26TH Kasım
Okul ÖNCESI-hafta başlangıcı 12TH & 19TH Kasım
Cuma 16TH Kasım Çocuk Inç Gerek
Yerleri giyin!
Lütfen Spotlar giymek. £1 yardım doğru-mümkün olduğunca çok yükseltmek sağlar! Çocuklar da
bisküvi dekorasyon olacak, bir ayı avı gitmek ve ayı hikayeleri okuyun. Biz gelmek ve çocuk küçük bir
grup için bir ayı hikayesi okumak herhangi bir ebeveyn isteriz, Eğer gelebilir çocuğunuzun anahtar kişi
konuşmak.

Yılbaşı Çekilişi
Lütfen piyango için bağış getirin. Biz teneke toplama
bıscuits, chocolates, kullanılmayan hediyeler, şarap/içki ya da düşündüğün bir şey
mödül için uygun olun. Lütfen kutuya herhangi bir bağış yerleştirin
Bu da girişte.
Eğer piyango için bir ödül bağış istiyorum bir şirket biliyorsanız
lütfen bize bildirin.
Piyango biletleri yakında satışa çıkacak
Piyango Cuma 14 üzerinde çizilmiş olacakTH Aralık ve kazananlar haberdar edilecektir.
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Önemli tarihler
Ihtiyacı olan çocuklar
16TH Kasım Noktaları giy!
Gel de bir şeyler giyin.
£1 Ihtiyacı olan çocuklar için para toplamak için bağış
Ebeveyn konsültasyonları –
Hafta başlangıcı 19TH & 26TH Kasım – KREŞ bilgi için dikkat Sizin sınıf
Okul öncesi – Hafta başlangıcı 12TH & 19TH Kasım
Noel Düzenleme
18TH Aralık - Noel şarkı için çocuklar katılın-Ayrıntılar zaman yakın
takip etmek.
19TH Aralık Noel partisi günü – FARKLı zamanlarda
Sabah oturumu 9:30 – 11:30am
Öğleden sonra oturum 13:00-15:00
30 saat grup-sabah her zamanki zaman-saat 15:00 de Finish
Son gün 20TH Aralık – ' Magic Martin'-tüm çocuklar başlangıç 9:30.
Ebeveyn geri 11:15 şarkı katılmak için davet. Bitirmek tesisinde 11:30
INSET günü – 21St Aralık 2018 – SITEDE çocuk yok
Tüm ailelerimizi çok mutlu Noeller ve yeni yıllarımızı dilek olarak
istiyoruz.
Sonra Ilk gün geri Noel – Salı 8TH Ocak 2019 normal kez

Teşekkür ederiz

YBizim içtenlikle
(Kırklareli)
Headteacher
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