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Piątek 23 października 2020 
Drodzy Rodzice/Opiekunowie, 

Szkolne powroty dla uczniów we wtorek 3 listopada 2020. Spodziewam się trudnej drugiej jesiennej 

kadencji dla nas wszystkich. Dla Ciebie jako rodziców, zarządzanie sezonowe kaszel, przeziębienia i 

grypy: te przynoszą objawy z nimi, które wymagają covid badania i czas z dala od szkoły, podczas gdy 

czekasz na wyniki. Dla moich pracowników, te same powody stosowania zbyt wielu pracowników off 

razem, miałoby wpływ na naszej szkoły pozostają otwarte. 

Wiem, że dla niektórych z was ten okropny wirus wszedł do waszych domów i zostałeś zmuszony do 

wyizolowania z dzieckiem / dziećmi. Mam nadzieję, że znalazłeś pomocną i wspierającą naukę online i 

komunikację z nauczycielem w klasie twojego dziecka. 

Planujemy bardzo niewiele zmian w naszych procedurach w szkole po powrocie do szkoły 3 listopada. 

Zamierzamy utrzymać kontrolę temperatury przy wejściu do szkoły. Zapewnia pewność społeczności 

szkolnej. Należy pamiętać, że nasi nauczyciele i asystenci nauczania są bardzo podatni na tego wirusa 

ze względu na brak zrozumienia, jak wirus zachowuje się u dzieci. 

Do tej pory nie ma szczepionki i jak to wpływa na osoby mogą się różnić. Wszyscy martwimy się o nasze 

zdrowie, ponieważ jestem pewien, że jesteś. Pracownicy zostali uspokojeni przez zwiększoną liczbę z 

was, którzy noszą maski na placach zabaw, jednak stają się zasmuceni, gdy zauważają brak społecznego 

dystansu. Rządowa linia paska to "przestrzeń do twarzy rąk". Te trzy oczekiwania muszą być stosowane 

razem lub wirus rozprzestrzeni się. Nie ma innych zawodów, które sprowadziliby 30 osób do małego 

pokoju, w którym ŚOI nie są ustawowe. Jestem głęboko przekonany, że nauczyciele i pracownicy szkoły 

są nieśpiewanymi bohaterami tego czasu. Nie mogą pracować w domu, więc są naprawdę w czołówce 

bitwy. Proszę o okazywanie wsparcia, szacunku dla nich i wartości dla edukacji, robiąc to, o co prosimy.  

Oczekuje się od nie, że będą nauczać i wspierać twoje dzieci w bliskim zasięgu. Proszę ich jako 

kolektyw, abyście zapewnili ich, że cenicie ich zdrowie i rolę nauczyciela twojego dziecka w niezwykle 

niepokojącym czasie.  

Jeśli jeszcze tego nie zrobisz, należy nosić maskę na placu zabaw, maska oferuje większą ochronę dla 

osób, z których się komunikujesz. Moi pracownicy noszą maski podczas komunikowania się z tobą; 

prosimy o odwzajemnianie tej troski i szacunku. 

Po zakończeniu współpracy z Departamentem Edukacji po pozytywnym przypadku Covid w szkole, 

muszę poinformować, że dla dzieci w tej szkole, jeśli dziecko miałoby pozytywny wynik, bańka grupowa 

musiałaby się wyizolować i wszystkich bliskich przyjaciół dziecka, niezależnie od grupy roku, w jakiej się 

znajdują. 

Podczas gdy wszystkie dzieci mają swoją scenę do nauki, ich wolny czas jest w bańce grupy roku i nie 

można określić, z kim mogą mieć bliski kontakt, gdy angażują się w zabawę. Wyzwaniem jest tu, nie 

tylko przez cały dzień szkolny. Obserwuję, jak nasze starsze dzieci przychodzą do szkoły i wychodzą na 

koniec dnia. Ich sieci przyjaźni są ogromne. Nie da się dokładnie wskazać, z kim mieli kontakt. 
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W rzeczywistości jedno pozytywne dziecko będzie miało wpływ na co najmniej 60 lub więcej dzieci, a 

60 rodzin, które muszą zapewnić opiekę nad dziećmi, gdy nie są w stanie uczęszczać do szkoły. 

 Mam nadzieję, że to sprawia, że mój punkt widzenia - ręka, twarz, przestrzeń. Otrzymaliśmy również 

list z public health Northamptonshire dziś rano z prośbą, że dzieci / młodzieży sleepovers nie odbędzie. 

To było przyczyną wzrostu wirusa w naszym powiecie. 

Jednym z moich obaw jest wczesne przybycie rodziców do spadków i podnosi się na początku i na 

końcu dnia. Drzwi szkoły otwierają się o 8.40. Najwcześniej odbiór na koniec dnia to 3.05. 

Strona szkoły nie może być miejscem spotkań towarzyskich. Jeśli jesteś wcześnie, pozostań w swoich 

samochodach. Po powrocie w listopadzie, ścieżka, która łączy rok 3 do roku 5 będzie po prostu ścieżka i 

nie może być czekanie tutaj na koniec dnia, ponieważ tworzy blokadę dla rodziców próbuje odejść. Jeśli 

odbierzesz dziecko z roku R, 1 i/lub 2 i czekasz na kluczowe dziecko z etapu 2, przesuń się na główny 

plac zabaw, aby poczekać. Jest tu więcej miejsca. 

Po zakończeniu tego listu mogę tylko podziękować za wsparcie, jakiego udzieliliście procedurom, które 

wprowadziliśmy w celu zapewnienia zgodności z rządowym planem ponownego otwarcia szkoły oraz 

uprzejmym słowom i zapewnieniem, że pracownicy "wykonują dobrą pracę". 

W każdej chwili możemy zostać skontrolowani na podstawie naszego świadczenia Covid. Nie możemy 

pozwolić, aby cokolwiek wygasło. Reagujemy na nowe dyrektywy, które przychodzą do nas od władz 

lokalnych, wszystkie z zamiarem kontynuowania edukacji twojego dziecka w tym trudnym czasie. 

Proszę zrobić trochę, aby pomóc utrzymać mój personel pasuje i dobrze i naszej szkoły funkcjonowania 

przez ten nadchodzący termin. 

 

Pozdrowienia, 

 
Miss L Deakin 
Head teacher 


