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Sayın 7, 8 ve 9. Sınıf Velileri,
Bu dönemin ilk dört haftasının çocuğunuz için başarılı ve mutlu geçtiğini umuyorum.
7, 8 ve 9. Sınıflar için okul gezileri ve yaratıcı günler ile ilgili uygulamalarımızdaki bir gelişim konusunda sizi
bilgilendirmek için yazıyorum. Bütün öğrencilerimizin Londra’da bulunan önemli kültür merkezlerinin eğitimsel
avantajlarından yararlanmasını istiyoruz: okulumuza yakın önemli tarihi, bilimsel ve sanatsal merkezler
olmasından ötürü şanslıyız. Biz, bunun için, ilk üç yıl öğrencilerimizin eğitim yılı sonu gezileri ve yaratıcı günlerle
ilgili planlarımızı değiştiriyoruz. Her 7, 8 ve 9. Sınıf öğrencisi The National Gallery, Kew Gardens, The Tower of
London, The Science Museum ve benzeri kültür merkezlerine yılda iki kez eğitim amaçlı gezilere gidecek. Bu
gezilerden biri yaz dönemi eğlence parkına yapılan gezilerden birinin veya benzeri bir gezinin yerini alacak ve
diğer gezi yaratıcı günlerden birinin yerini alacak. Spor günleri ve okul içi yaratıcı günler geçen yıllarda olduğu
gibi devam edecek.
Çocuğunuzun ilk gezisine ilişkin bilgiler önümüzdeki günlerde sizlere iletilecektir. 9. Sınıflar Ekim ayında ilk
gezilerini yapacaklar. 18 Ekim’de veliler forumunda bu konuda daha fazla bilgi vereceğiz.
Size önemli birkaç tarihi hatırlatmak istiyorum:
•
•

•

7 Ekim, Cuma günü okul iç eğitim günüdür.
11 Ekim günü okul geç başlayacaktır: Öğrenciler saat 10:50’de okulda olmalıdırlar. 7. Sınıflar için okulda
8.40’da başlayacak olan aktiviteler olacaktır: Eğer çocuğunuzun bu aktivitelere katılmasını istiyorsanız
lütfen resepsiyona bildiriniz.
Okul günleri ve tatillerle ilgili bilgiyi aşağıda bulacaksınız.

Sizleri veliler forumunda veya diğer okul günlerinde görmeyi umut ediyorum.

Saygılarımla

Okul Müdürü
Annie Gammon
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5 October 2016

Dear parents/carers of Year 7, 8 and 9 students,
I hope the first four weeks of this term have been successful and happy for your child.
I am writing to let you know about a development to our policy and practice relating to creative days and school
visits for Years 7 to 9. We want to make sure that all of our students can take educational advantage of the great
cultural sites in London: we are very fortunate in having such fantastic historic, scientific and artistic places so
close to our school. We are, therefore, changing our plans for our creative days and our end of school year visits
for the three younger year groups. Each Year 7, 8 and 9 student will be going on two focused educational visits a
year to sites such as The National Gallery, Kew Gardens, The Tower of London, The Science Museum and other
similar cultural attractions. One of these visits will replace the end of summer term visit to a theme park or
similar; the other will occur on one of our creative days. Arrangements for sports days and for in school creative
activities remain the same as in previous years.
You will be hearing more about the first visit for your child in due course. Year 9 are the first group to be going
on a visit which is in October. We will give a further update about the plans at the parents’ forum on 18th
October.
I also want to remind you about some forthcoming dates:
There is a school INSET day on Friday 7th October.
There is a late start for students which is on 11th October: students need to be in school on 11th October
for 10.50am. We do have provision for Year 7 students to be supervised in school on that morning from
8.40am: please let Reception know if you wish to take up this provision.
• Term dates are set out on the second page of this letter
I very much look forward to seeing you at the parents’ forum or at other school events.
•
•

Best wishes,

Annie Gammon
Headteacher

