13th September 2017
Dear Parents
In the interest of developing safe, smooth and efficient systems for our students and their
families, kindly note the following important information:
Drop off
We continue to operate drop off zones in the bays in front of primary. Parking bays inside the
school gate are used by parents/drivers dropping off students who walk unaccompanied into
school.
Cars should pull into the bay, students should get out on to the pavement and the car should
drive away. This process takes only a couple of minutes and ensures our school grounds
remain safe.
Adults who accompany students into school should park their cars in the bays outside the
school gate.
Primary Learning Zones and Reception Area
Our Learning Zones are defined by the blue carpeted corridor areas around all of our
primary classrooms. These begin on either side of the primary reception desk. Lots of small
group work takes place in the Key Stage areas. To minimize disruption to lessons and
maximize learning opportunities, we ask that all parents, carers and visitors remain
either in the car or in the reception area until the dismissal bell rings. Adults are
welcome to walk to classrooms at 12:50pm and at 2:30pm only.
We await the delivery of markers that will help define our learning zones. These will be an
effective way of ensuring our learning zones remain quiet, calm and free of interruptions
during lesson time. Additionally, these will ensure that adults arriving during the school day
can be welcomed and supported by a member of our admin team.
Dismissal times
As explained in our welcome letter yesterday, we have altered lesson times slightly to
accommodate an important daily reading session this year. This has resulted in lunchtime
for Y1-Y6 and dismissal for FS1 and FS2 occurring 5 minutes later, at 12:50.
Dismissal for Y1-Y6 remains as 2:30pm from Sundays to Wednesdays and 12:50pm on
Thursdays.
Early morning procedures – Please note that these remain the same throughout the
year
Before 7:30am
7:30am
7:30am – 7:45am

Students must remain in stay in their cars under adult supervision
The school bell rings
Students exit cars quickly
Cars move out of parking bays
FS students enter the FS playground through the gate near the drop
off zone. Students are supervised by supervising adult and RSB staff.
Y1 & 2 students enter the KS2 play zone and play on second field.
Students are supervised by RSB staff.
Y3 – Y6 students enter the KS2 play zone and play on the field
nearest the drop off zone. Students are supervised by RSB staff.

7:45am – 8:00am

Registration begins
All primary students arriving during this time walk through reception to
their classroom.

8:00am onwards

Lesson 1 begins. Students are marked late.
Late students must collect a late card from reception before going to
their classrooms.
End of day procedures - Please note that these vary in the hot and cool weather
months




Adults remain in their cars or in the primary reception area until the dismissal bell rings
ensuring that our learning zones remain productive
An extended collection period helps to reduce traffic congestion
Cars parked outside of the school gates reduce traffic congestion at the front of school.

12:50
Sunday Thursday
2:30 -2:50

2:30 -2:45

12:50 every
Thursday
3:30

FS1 and FS2 students are collected from their internal classroom doors
during September /October and May/June. From November - April, in the
cooler weather, students are collected from the external classroom door in the
FS playground.
September/October and May/June
Y1-6 students are collected from classrooms using the internal classroom
doors
November - April
Y1 and Y2 students are collected from their classrooms.
Y3 and Y4 students are collected from the external classroom doors (facing
the front of school).
Y5 and Y6 students are collected from the shaded grass areas at the front of
school.
Y1-6 students are dismissed from internal or external door (as detailed above)
On site clubs are dismissed.
Adults must wait in the reception area for students.
Students participating in clubs will be brought to the reception area for pick up.

We thank you in advance for your cooperation and understanding. We continue to work
towards improving our systems and procedures to ensure the safety of our primary students.
Please contact Miss Alison or Miss Michelle if you have any suggestions or queries.
Yours sincerely

Glyn Kilsby
Headmaster

Alison Dawson
Primary Co-Head

Michelle France
Primary Co-Head
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السادة أولياء األمور

المحترمين

تحية طيبة،
في سبيل تطوير أنظمة آمنة وسلسة وفعالة لطالبنا وأسرهم ،يرجى مالحظة المعلومات الهامة التالية:
مناطق النزول
نحن نواصل تسهيل مناطق النزول أمام المدرسة االبتدائية .وتستخدم مواقف السيارات داخل المدرسة من قبل أولياء األمور /
السائقين لنزول الطالب الذين يسيرون بدون مرافقة بالغ إلى المدرسة.
يجب على السيارات الدخول وإنزال الطالب على الرصيف ثم الخروج .تستغرق هذه العملية دقيقتين فقط وتضمن بقاء أرض
مدرستنا آمنة .يجب على البالغين الذين يرافقون الطالب إلى المدرسة توقيف سياراتهم في األماكن المخصصة خارج بوابة المدرسة.
مناطق تعلّم القسم االبتدائي منطقة االستقبال واالنتظار
تبدأ مناطق التعلّم لدينا بالسجاد األزرق في الممرات في جميع أنحاء المدرسة االبتدائية وتبدأ هذه المنطقة من على جانبي مكتب
االستقبال .للحد من اإلزعاج خالل وقت التعلّم يرجى من أولياء األمور أو المسؤولين عن الطالب أو الزوار التزام البقاء بعيدًا عن
مناطق التعلّم أو البقاء في السيارات إلى حين سماع جرس االنصراف .نرحب بكم بالذهاب إلى الصفوف في تمام الساعة 12:50
أو  2:30فقط.
نحن ننتظر استالم حواجز من شأنها أن تساعد في تحديد مناطق التعلم لدينا .وستكون هذه طريقة فعالة لضمان بقاء مناطق التعلم
لدينا هادئة وخالية من االنقطاعات خالل وقت الدروس .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن هذه سوف يضمن أن البالغين الذين يصلون خالل
اليوم الدراسي سيكونون موضع ترحيب ودعم من قبل عضو من فريق اإلدارة لدينا.
أوقات االنصراف
وكما أوضحنا في رسالتنا الترحيبية باألمس ،قمنا بتغيير أوقات الدروس قليال الستيعاب جلسة قراءة يومية هامة هذا العام .وقد أدى
ذلك إلى تأخير وقت الغداء  5دقائق للسنوات  6 -1وتأخير وقت االنصراف للتمهيدي األول والتمهيدي الثاني ليصبح في تمام
الساعة  12:50بعد الظهر.
يبقى موعد انصراف طالب السنوات  6-1في تمام الساعة  2:30بعد الظهر من األحد إلى األربعاء و  12:50أيام الخميس.
اإلجراءات الصباحية -يرجى مالحظة أن هذه المواعيد للعام بأكمله
يجب على الطالب البقاء داخل السيارة في هذا الوقت
قبل الساعة 7:30صباحًا
يدق جرس المدرسة
 7:30صباحًا
ينزل الطالب من السيارات
تتحرك السيارات من أماكن وقوفها
يذهب طالب المرحلة التمهيدية إلى الملعب الخاص بهم .يتم اإلشراف على التالميذ.
 7:45 -7:30صباحًا
طالب الصفوف األول والثاني يدخلون منطقة لعب المرحلة التأسيسية الثانية .يتم
اإلشراف على الطالب.
يذهب طالب الصفوف  6-3إلى ملعب المرحلة التأسيسية الثانية
تسجيل الحضور
 8:00 -7:45صباحًا
يجب على الطالب في هذا الوقت الدخول من منطقة اإلدارة الرئيسة
من بعد الساعة  8:00صباحًا

بداية الحصة األولى .يسجل الطالب في قائمة الغياب
يجب على الطالب المتأخرين أخذ بطاقة التأخير قبل الذهاب إلى الصف.

إجراءات نهاية الدوام
يرجى تذكر:
 البقاء في السيارات أو في منطقة االنتظار لحين سماع جرس االنصراف.
 تم تمديد وقت أخذ الطالب لتقليل االزدحام المروري.
 وقوف السيارات خارج المدرسة يقلل من االزدحام المروري في واجهة المدرسة.
انصراف طالب التمهيدي األول والتمهيدي الثاني .يمكنكم أخذ الطالب من باب الصف الداخلي خالل شهر
 12:50ظهرًا
سبتمبر وشهر أكتوبر وشهر مايو وشهر يونيو .من شهر نوفمبر إلى شهر أبريل ،يمكنكم أخذ الطالب من باب
من األحد-
الصف الخارجي باستخدام مدخل ملعب المرحلة التمهيدية.
الخميس
سبتمبر/أكتوبر ومايو /يونيو
2:50-2:30
يتم أخذ الطالب من الصفوف  6-1باستخدام باب الصف الداخلي
من شهر نوفمبر إلى شهر أبريل
2:50-2:30
يتم أخذ طالب الصف األول والثاني من صفوفهم.
يتم أخذ طالب الصف الثالث والرابع من باب الصف الخارجي
يتم أخذ طالب الصف الخامس والسادس من الساحة الخضراء الواقعة في واجهة المدرسة
ينصرف الطالب من الصفوف األول إلى السادس من الباب الداخلي أو الخارجي (كما هو موضح أعاله)
 12:50كل
خميس
ينصرف طالب األنشطة المقامة على أرض المدرسة.
3:30
يجب على الكبار انتظار الطالب في منطقة اإلدارة
سوف يتم اصطحاب الطالب إلى منطقة اإلدارة من قبل المعلمين عند انتهاء النشاط

نشكركم سلفًا على تعاونكم وتفهمكم .ونحن نواصل العمل من أجل تحسين أنظمتنا وإجراءاتنا لضمان سالمة طالبنا في المدرسة
االبتدائية.
الرجاء االتصال باألستاذة أليسون أو األستاذة ميشيل إذا كان لديكم أي استفسارات أو اقتراحات.
المخلصون

جلين كيلزبي
المدير

أليسون دوسن
مساعدة المدير

ميشيل فرانس
مساعد المدير

