
Bognor Regis Nursery School, 85 Victoria Drive, Bognor Regis, West Sussex PO21 2TB 

Tel: (01243) 642925        Email: office@brns.org 

  

 
 

Poniedziałek, 10.09.2018, 

 

Drogie Mamy, Ojcowie oraz  Opiekunowie, 

 

Witam Was Serdecznie w nowym roku szkolnym w Bognor Regis Nursery School! Mam nadzieje, 

ze kazdy z Was cieszyl sie wspanialym latem. Piszę, aby podzielić się z Wami kilkoma 

przydatnymi informacjami na nadchodzący okres. 

 

Daty do Waszego kalendarza 

 

Settling reviews ( dla nowych rodzin): Tydzien rozpoczynajacy sie Poniedzialekiem 15-stego 

Pazdziernika 

Polowa Termu ( tylko dzieci, ktore uczeszczaja do przedszkola w czasie semestru ): Tydzien 

rozpoczynajacy sie Poniedzialkiem 22-ego Pazdziernika 

Zdjecia Szkolne: Sroda 21-ego Listopada 

Koniec Termu ( tylko dzieci, ktore uczeszczaja do przedszkola w czasie semestru ): Sroda 19-

stego Grudnia 

Koniec Termu ( dla dzieci, ktore uczeszczaja do przedszkola caly rok ): Piatek 21-ego Grudnia 

Naasz nastepny INSET dzien to Czwartek 3-ego Stycznia. Tego dnia przedszkole jest 

zamkniete dla wszystkich dzieci na szkolenie dla personelu. Znaczy to, ze wszystkie dzieci 

wracaja do przedszkola  Piatek 4-ego Stycznia 2019.   

 

Nowe dzieci i rodziny 

Gorace powitanie do dzieci oraz rodzin, ktore zaczely przedszkole w tym miesiacu. Pragniemy 

Was poznac i pracowac z Wami, aby wspierac rozwoj Waszych dzieci. Jesli  macie jakiekolwiek 

pytania w sprawie opieki lub edukacji Waszych dzieci, prosze zapytajcie keyworkera Waszego 

dziecka. Jesli macie pytania dotyczace godzin Waszych dzieci lub oplat za przedszkole mozecie 

porozmawiac z Rachel badz Shelley w przedszkolnym biurze. Ze mna mozecie sie Panstwo 

kontaktowac pod adresem email: head@brns.org, jezeli jest taka potrzeba. Bedziecie rowniez 

mieli Panstwo szanse spotkac sie z Keyworkerem Waszego dziecka w czasie settling review, aby 

porozmawiac na temat tego jak zaczelo sie i przebiega zycie Waszego dziecka w przedszkolu  

(zobacz daty wyzej) 

 

Wspólna praca 

Jako przedszkole bardzo cenimy sobie pozytywne relacje z rodzicami i wiemy jak ważna jest 

nasza współpraca by dzieci mogły rozwijać się prawidłowo. Proszę, abyście informowali 

wychowawców Waszych dzieci o ważnych/znaczących wydarzeniach z ich życia (takich jak 

nadchodzące wakacje, śmierć domowego pupila), abyśmy mogli pomóc im uporać się z nimi.  

Pod koniec semestru będziecie mieli możliwość zobaczenia przedszkolnych akt Waszych dzieci i 

omówienia ich postępów w adaptacji w przedszkolu z wychowawcami. W międzyczasie jeśli macie 

jakiekolwiek pytania jak radzą sobie Wasze dzieci, proszę pytać wychowawców. 

 

 

mailto:head@brns.org


Bognor Regis Nursery School, 85 Victoria Drive, Bognor Regis, West Sussex PO21 2TB 

Tel: (01243) 642925        Email: office@brns.org 

 

Nowi pracownicy 

W tym roku szkolnym do naszego zespołu dołączyła Sue Gooch, jako ogrodnik i opiekunka w 

żłobku.  

Witamy równiez …… mnie. Piszę do Was w moim pierwszym tygodniu jako dyrektor przedszkola, 

kiedy w dalszym ciągu staram się dostosować do pracy tutaj. Jestem bardzo wdzięczny za 

okazaną życzliwość, jaką otrzymałem od rodzin i pracowników, których miałem okazje poznać do 

tej pory. Z nadzieją patrzę w przyszłość i wierzę, że będziemy mieli szansę poznać się lepiej.  

 

Przypomnienia 

Teraz, kiedy słoneczna pogoda odchodzi w zapomnienie, proszę abyście pamiętali aby dzieci były 

ubrane odpowiednio do panującej pogody. Jeśli taka możliwość, proszę, abyście umieszczali 

inicjały Waszych dzieci na metkach ich ubrań. W taki sposób będziemy mieli pewność, że w razie 

zguby zostaną one zwrócone do prawowitego właściciela.  

 

Jako przedszkole zachęcamy Was abyście przynosili owoce dla dzieci, którymi będą one dzielić 

się podczas grupowego czasu. Dzieci uwielbiają uczestniczyć w tej aktywności oraz dzięki temu 

mozemy promowac zdrowe nawyki żywieniowe.  

 

Dla bezpieczeństwa dzieci, proszę abyście nie parkowali na żółtych zygzakowatych liniach 

bezpośrednio przed szkołą.  

 

Ze względu na wysokie ryzyko zdrowotne dla dzieci z alergiami na orzechy, proszę pamiętać, że 

jesteśmy szkołą wolną od orzechów.  

 

Na zakończenie, kiedy przebywacie z Waszymi pociechami w korytarzu głównym proszę abyście 

byli świadomi i rozważni ryzyka, które niosą za sobą automatyczne drzwi. Dzieci uwielbiają przez 

nie przebiegać. 

 

Projekty  

Podczas trwania tego roku dalej będziemy kontynuować projekty, przyjęte w latach poprzednich. 

Nasze 3 i 4 latki dalej będą miały możliwość uczestnictwa w wyjściach na plażę, czytania 

opowiadań Helicopter Stories - i odkrywania – zabawy Loose Parts - luźnych części. Jeśli chcecie 

dowiedzieć się czegoś więcej, proszę abyście porozmawiali z wychowawcami Waszych dzieci.  

 

Informacje kontaktowe 

W czasie wakacji zaktualizowaliśmy nasze adresy mailowe. Jeśli chcecie skontaktować się z 

naszym zespołem administracyjnym, znajdziecie ich pod adresem mailowym: office@brns.org 

Jeśli chcecie porozmawiać z członkiem naszego zespołu osobiście nasz sekretariat czynny jest od 

godziny 8:00 do godziny 16:00.  

 

Cieszymy się, że mamy możliwość współpracy z Wami podczas tej ekscytującej drogi 

Waszych dzieci. 

 

Najlepsze życzenia, 

Joe Knutson  

Dyrektor przedszkola      
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