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Poniedziałek 23 Wrzesień 2019 

 

 

 

 

 

Drogie Mamy, Ojcowie oraz Opiekunowie,  

 

Witam Wam wszystkich w nowym semestrze szkolnym w Bognor Regis Nursery School. Pisze do 

Was, aby podzielić się z Wami informacjami na nadchodzący semestr.  

 

Daty do Waszego kalendarza  

 

Half term (dzieci, które uczęszczają do nas tylko w semestrze szkolnym): Poniedziałek 28 

Październik 2019 – Piątek 1 Listopad 2019  

Nadal mamy kilka dostępnych miejsc na tydzień Half Term podczas Holiday Playscheme, 

jeśli jesteście zainteresowani zgłoście się proszę do szkolnego biura po więcej informacji.  

Ostatni dzień Jesiennego semestru (dzieci, które uczęszczają do Nas tylko w semestrze 

szkolnym): Piątek 20 Grudzień 2019  

 

Świąteczna przerwa (wszystkie dzieci): 

Środa 25tego Grudnia – Poniedziałek 6tego Stycznia 2020  

 

Pierwszy dzień Wiosennego semestru (wszystkie dzieci): Wtorek 7 styczeń 2020 

 

INSET (przedszkole zamknięte dla wszystkich dzieci): 

 

Nasz następny INSET (trening dla personelu) to Piątek 25 Październik 2019. 

Wykorzystamy ten dzień, aby kształcić naszą praktykę w tematyce obserwacji rówieśników  

oraz coachingu rówieśników. 

Mamy również ustalone dwa kolejne INSET dni na ten rok szkolny. Bedzie to Poniedziałek 6 

Stycznia 2020 oraz Czwartek 7 Maj 2020.  

 

Każdego roku staramy się rozmieścić nasze dni INSET w ciągu całego tygodnia, aby wpływ 

tego był równy dla wszystkich dzieci, rodziców oraz personelu.   
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Nowe dzieci i rodziny  

Gorące powitanie dla dzieci oraz rodzin, które zaczynają przedszkole w tym miesiącu. Z 

niecierpliwością czekam, żeby Was poznać i pracować z Wami wspierając rozwój Waszego 

dziecka. Jesteście zaproszeni do wzięcia udziału w 6 tygodniowym spotkaniu z keyworker 

Waszego dziecka (daty poniżej). Jest to okazja do zadania pytań, które możecie mieć w 

związku z praca naszego przedszkola oraz będziecie mieli szanse dowiedzieć się informacji 

na temat jak wspieramy dzieci w naszym przedszkolu.    

 

6 tygodniowe spotkania dla nowych rodzin: 

Poniedziałek 11 Listopad o 11:30: Liz, Cathryn i Paula nowi rodzice/opiekunowie 

Wtorek 12 Listopad o 11:30: Alison i Joy nowi rodzice/opiekunowie 

Wtorek 12 Listopad o 15:30: Angela i Christine nowi rodzice/opiekunowie  

Środa 13 Listopad o 11:30 i 15:30: Trish i Jane nowi rodzice/opiekunowie 

Piątek 15 Listopad o 15:30: Ashleigh, Cathryn i Ellie nowi rodzice/opiekunowie   

 

Powitanie dla nowego personelu   

 

Z przyjemnością witamy Louise Balsdon – nowego Keyworker w Orchard Room.  

Witamy również Paula Burch, Ellie Billinghurst i Ashleigh Funnell w ich nowych rolach jako 

Keyworker w Przedszkolu.  

Jako asystent nauczyciela wróciła do Naszego przedszkola również Karen Gibson.   

 

Macierzyństwo 

Jedna z naszych nauczycielek w przedszkolu Rachel Cripps odeszła niedawno na urlop 

macierzyński, ponieważ spodziewa się ona swojego drugiego dziecka. Megan Mead pracująca 

w Orchard Room również niedługo odchodzi na urlop macierzyński, ponieważ spodziewa się 

ona również swojego drugiego dziecka. Chcielibyśmy życzyć im obu powodzenia w związku z 

przybyciem małych pociech i czekamy na ich powrót w nowym roku szkolnym.   

Shannen Campbell również pracująca w Orchard Room opuści nas niedługo na urlop 

macierzyński. Shannen zadecydowała, ze do przybycia dziecka pozostanie w domu. 

Dziękujemy Shannen za jej pracę w przedszkolu i życzymy jej powodzenia w tym 

ekscytującym nowym rozdziale jej życia.  

Pozycja Parent Governor 

Mamy jedno wolne miejsce dla rodzica lub opiekuna, aby dołączyć do School’s Governing 

Body w tym semestrze. W tej roli współpracowałbyś z resztą zespołu Governing Body, aby 
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nadzorować pracę, którą wykonujemy jako szkoła oraz pomagałbyś nam zapewnić najlepszą 

możliwą wczesną edukację dla naszych dzieci przez następne lata. Jeśli jesteście 

zainteresowani ta pozycja bądź chcielibyście dowiedzieć się więcej proszę wyślijcie email na 

adres head@brns.org do Poniedziałku 7 Października 2019 roku.  

 

 

Przyjaciele Przedszkola Bognor Regis Nursery School 

Jeśli jesteście zainteresowani wspieraniem naszej szkoły bądź chcielibyście robić cos mniej 

formalnego szukamy rodziców, opiekunów bądź osoby z lokalnej społeczności do dołączenia 

do Naszej grupy Przyjaciele Przedszkola Bognor Nursery School. Grupa ta skupia się przede 

wszystkim na organizowaniu eventow socjalnych dla naszych rodzin oraz zbieraniem 

pieniędzy na organizowanie wydarzeń dla dzieci.  

 

Zbieranie funduszy 

 

Istnieje wiele innych sposobów, które mogą pomóc naszej szkole w zebraniu pieniędzy na 

zasoby i zajęcia dla dzieci. Po pierwsze, wszelkie ubrania lub buty, których już nie używacie, 

można przekazać na cele charytatywne za pośrednictwem banku odzieży na parkingu 

szkolnym (czarny kontener). Oprócz wspierania lokalnych organizacji charytatywnych 

pomaga nam to co miesiąc zbierać dodatkowe pieniądze na naszą szkołę. Jesteśmy także 

zarejestrowani w School Angel, organizacji, która zbiera pieniądze dla szkół poprzez zakupy 

online.  

 

Kurs Makaton 

Tej jesieni Noriko, nasz SSC keyworker i regionalny tutor Makaton, będzie prowadziła 

trening Makaton w przedszkolu. Makaton jest formą języka migowego, który doskonale 

wspiera komunikację dzieci, która wspomaga rozwijanie umiejętności mówienia. Znacząco 

dofinansowujemy kurs dla rodzin dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły – przedszkola. 

Wkrótce udostępnimy ulotkę na ten temat.  

 

Szkolna strona na Facebook 

W ostatnim czasie została uruchomiona nasza strona na Facebook. Ma to na celu dzielenie 

się informacjami z rodzinami i świętowanie specjalnych chwil i wydarzeń w życiu 

przedszkola. Od czasu do czasu będziemy publikować na Facebook zdjęcia, ale tylko i 

wyłącznie tych dzieci, dla których mamy na to zgodę rodziców.  

https://www.facebook.com/bognor.nursery 

 

mailto:head@brns.org
https://www.facebook.com/bognor.nursery
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Kolekcjonowanie 

Po naszym inspirującym INSET treningu z Pete Moorhouse, mamy nadzieje ożywić nasze 

działania stolarskie z dziećmi w tym roku. Częścią tego jest kolekcjonowanie różnorodnych 

zasobów. Proszę zwróćcie uwagę na kosze w holu przedszkola. Dodatkowo również zbierać 

będziemy różnorodne zasoby, które maja znaczenie kulturowe, co pomoże nam wspierać 

rozwój dzieci w tematyce świadomości dzieci na temat różnych kultur i sposobów życia. jeśli 

macie cos w domu związane z tą tematyka i jest wam to zbędne proszę podarujcie to szkole. 

Będziemy Wam za to bardzo wdzięczni.  

Imiona na rzeczach dzieci 

Wiem, ze to nudna rzecz, ale proszę Was żebyście oznaczyli kurtki oraz inne rzeczy 

Waszych dzieci ich inicjałami. Pomoże nam to w dużym stopniu w prawidłowym 

identyfikowaniu rzeczy i będą one trafiały codziennie do odpowiednich dzieci.  

 

Petycja w sprawie utrzymania Przedszkoli 

 

Jak zapewne wiecie, finansowanie przedszkoli jest znacznie zagrożone. Jeśli chcielibyście 

kontynuować naszą pracę we wspieraniu dzieci, rodzin oraz społeczności lokalnej wspierającą 

dzieci, rodziny i społeczność lokalną, proszę podpiszcie petycje. 

https://actionnetwork.org/petitions/save-nursery-schools-now/ 

 

Na koniec życzę wszystkim wspaniałego roku w przedszkolu Bognor Regis. Wczesne lata są 

tak bogatym, ekscytującym etapem rozwoju dla dzieci jest to dla nas zaszczyt, ze możemy 

pracować i wspierać Wasze dzieci w tej podroży. 

 

Od czasu do czasu w tej podroży mogą pojawić się różne wyzwania – zawsze staramy się 

współpracować z rodzinami w rozwiązaniu ich trudności. Proszę, jeśli macie jakieś obawy 

związane prószę porozmawiajcie z keyworker Waszego dziecka. Możecie również wysłać mi 

email na adres: head@brns.org.   

 

Wszystkiego dobrego 

 

 

 

Joe Knutson 

Dyrektor 
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