Slajd 1 Witam i bardzo serdecznie zapraszamy do Akademii Juniorów Danesholme.
Slajd 2 –
Nazywam się Pani Rolf i jestem dyrektorem szkoły. Zajmę się krótką prezentacją, która przedstawia pracowników
i wyjaśnia niektóre z kluczowych informacji, które musisz znać.
Slajd 3 –
W Danesholme Junior mamy dwóch zastępców zleceniodawców – panią Bond i pana Pettita. Pani Bond nadzoruje
rok 3 i 4, a Pan Pettit nadzoruje rok 5 i 6. Kiedy wasze dzieci dołączają do roku 3, pani Bond będzie bardzo
zaangażowana we wszystkie z nich.
Slajd 4 –
Mamy trzy klasy w roku 3 i roku 3 zespół dydaktyczny składa się z 4 nauczycieli. Pani Nimmo i pani Faulds dzielą
pracę, a pani Nimmo uczy 2 dni, a pani Faulds przez trzy dni. Miss Gilchrist i Miss Watson zarówno uczyć w
pełnym wymiarze godzin i mają własne zajęcia.
Slajd 5 –
Ponieważ Danesholme jest obszarem osadnictwa Wikingów, nasze nazwy klas są tematyce Viking, a nasza
odznaka szkolna ma w sobie statek wikingów. Nazwy klas pochodzą z mitologii nordyckiej. Każdego roku grupa
jest również powiązana z kolorem – ma to nam ułatwić, gdyorganizujemy rzeczy w szkole. Kolor roku 3 jest
czerwony, a nasze 3 klasy 3 nazywane są Delling, Asbru i Nicor. Kolor roku 4 jest żółty, a nasze klasy 3 Year 4
nazywane są Elli, Sol i Hermoth. Kolor roku 5 jest zielony, a nasze 3 klasy 5 nazywane są Oller Loki i Mani. Kolor
roku 6 jest niebieski, a nasze 3 klasy 6 lat nazywane są Embla, Jotnar i Asgard. Po połączeniu, widać, że inicjały
naszych nazw klas zaklęcie DANESHOLME JA - dla Danesholme Junior Academy.
Slajd 6 –
Te kilka następnych slajdów wyjaśnia nordyckie linki mitologiczne nazw klas, począwszy od nazw klas roku 3.
Delling jest Bogiem Świtu, Asbru to nazwa tęczowego mostu, a Nicor jest bogiem morza.
Slajd 7 –
W roku 4, Elli jest boginią starzenia się, Sol jest boginią Słońca i Hermoth jest posłańcem bogów.
Slajd 8 –
W roku 5, Oller jest bogiem mrozu brokatu, Loki jest Bogiem zgorszenia i Mani jest Bogiem Księżyca.
Slajd 9 –
W roku 6, Embla jest pierwszym drzewem stworzonym przez Odina, Jotnar są lodowymi olbrzymami, a Asgard jest
mitycznym miejscem.
Slajd 10 –
Jeśli twoje dziecko jest w klasie Delling będą prowadzone przez Miss Gilchrist. Delling jest bogiem świtu w
mitologii nordyckiej.
Slajd 11 –
Jeśli twoje dziecko jest w klasie Asbru będą prowadzone przez Miss Watson. Asbru to nazwa tęczowego mostu w
mitologii nordyckiej.
Slajd 12 –

Jeśli twoje dziecko jest w klasie Nicor, będą prowadzone przez panią Faulds i panią Nimmo. Pani Nimmo uczy
zajęcia w poniedziałek i wtorek. Pani Faulds uczy zajęcia w środę, czwartek i piątek.

Slajd 13 –
Mamy cztery domy nazwane na cześć Bogów Wikingów i każde dziecko jest wprowadzane do domu. Nasze domy
nazywane są Thor, Baldur, Freya i Odin. Punkty domu są podane z różnych powodów - dobra praca, dobre
zachowanie, wysiłek, maniery itp.
Slajd 14 –
Punkty domu są liczone co tydzień, przez kapitanów domu od roku 6, a tygodniowe sumy domów są wyświetlane
w hali.
Slajd 15 –
Nasz mundurek szkolny jest ważną częścią naszej tożsamości szkolnej i oczekujemy, że wszyscy uczniowie będą
nosić mundurek szkolny. Łączy nas jako wspólnotę. Mamy w tym roku nowego jednolitego dostawcę –
ogólnopolskie mundury. Link do ich strony internetowej i wszystkich potrzebnych informacji znajduje się na
naszej stronie internetowej, w zakładce "Rodzice".
Slajd 16 –
Nasze szkolne kolory są fioletowe i szare. Dzieci w wieku 3 i 4 lat noszą koszulkę polo. Gdy dzieci przenoszą się do
roku 5, noszą koszulę z kołnierzykiem i krawatem. Dzieci mogą przynieść do szkoły torbę lub mały plecak, aby
zabrać ze sobą swoje rzeczy – nasze szatnie nie są zbyt duże, więc trzymanie małych toreb pomaga nam zarządzać
tym..
Slajd 17 –
Dzieci potrzebują zmiany butów na PE – plimsolls lub trenerów. Wyjdziemy na zewnątrz na PE jak najwięcej, jak
to tylko możliwe, ponieważ nasza przestrzeń zewnętrzna daje nam znacznie więcej miejsca na utrzymanie dzieci
aktywnych. Wyjdziemy na zewnątrz bez względu na pogodę - więc dres jest naprawdę ważną częścią naszego
zestawu PE. Na lekcje wychowania fizycznego nie można nosić biżuterii. Jeśli dzieci miały ostatnio przebite uszy i
nie mogą usunąć kolczyków, nie będą mogły brać udziału w PE.
Slajd 18 –
To jest pani Reynolds i ona jest naszym SENDCo, czyli koordynatorem specjalnych potrzeb edukacyjnych i
niepełnosprawności. Pani Poseł Reynolds koordynuje świadczenie dla naszych uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, a także zapewnia dzieciom o potrzebach medycznych. W dokumentach przyjęć, które
wypełniłeś za pośrednictwem Microsoft Forms, zapytano Cię, czy chcesz, aby nasz SENDCo się z Tobą
skontaktował - jeśli tak, to pani Reynolds wkrótce skontaktuje się z Tobą. Aby skontaktować się z panią Reynolds
lub przekazać dodatkowe informacje, wyślij e-mail na nasz adres e-mail administratora.
Slajd 19 –
To jest pani Docherty – jest naszym Kierownikiem Duszpasterskim. Pani Docherty pracuje z
dziećmi, które mają bariery w uczeniu się - Barierą w uczeniu się jest wszystko, co uniemożliwia
dziecku przebywanie w odpowiednim stanie emocjonalnym lub fizycznym, aby zaangażować się w
lekcje. Czynniki te obejmują – regularną nieobecność w szkole, żałobę, trudności w zachowaniu,
kwestie przyjaźni oraz potrzeby społeczne, emocjonalne i psychiczne. Zostanie pan wysłany emailem z ulotką o pracy, jaką wykonuje pani Docherty. Aby skontaktować się z panią Docherty lub
przekazać dodatkowe informacje, wyślij e-mail na nasz adres e-mail administratora.

Slajd 20 –
Pracownicy ci tworzą nasz zespół ochronny – ja, pani Docherty, panią Reynolds i panią Bond. Wszyscy jesteśmy
wyznaczonym przewodem ochronnym, a naszym zadaniem jest słuchanie dzieci, być ich głosem i działać na rzecz
ochrony dzieci tam, gdzie jest to konieczne. Współpracujemy z rodzinami i profesjonalistami z innych usług,
takich jak opieka zdrowotna i społeczna.
Slajd 21 –
Na etapie key 2 (w latach szkolnych 3-6) dzieci nie są automatyczniewysuwane na bezpłatny posiłek szkolny. You
może kwalifikować się do bezpłatnego posiłku szkolnego, jeśli spełniasz którekolwiek z kryteriów wymienionych
na tym slajdzie. Wnioski o bezpłatne posiłki szkolne są składane bezpośrednio do Rady Hrabstwa
Northamptonshire - wszystkie informacje i linki znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce "Rodzice".
Jeśli potrzebujesz wsparcia z aplikacji, nasz personel administracyjny byłby bardzo szczęśliwy, aby pomóc. W
przypadku, gdy uczniowie nie mają prawa do bezpłatnych posiłków szkolnych, mogą przynieść suchyprowiant na
lunch lub kupić lunch znaszymdostawcą posiłków, Kingswood Catering. Posiłkinależy zamówić z wyprzedzeniem.
Slajd 22 –
Będziemy komunikować się z Tobą na wiele różnych sposobów. Większość informacji będziemy wysyłać pocztą
elektroniczną i sms-em , dlatego ważne jest, abyś był na bieżąco z informacjami kontaktowym. W piątek
wysyłamy nasz cotygodniowy biuletyn – Danesholme Digest. Kopia tego jest również przesyłana na naszą stronę
internetową co tydzień. Na naszej stronie znajduje się wiele informacji, a na jej temat przesyłane są kopie
wszystkich listów. Mamy również konto na Twitterze - @DanesholmeJun - podążaj za nami, aby być na bieżąco z
tym, co się dzieje. Najlepszym sposobem komunikowania się z nami jest admin@danesholmejunioracademy.org
e-mail, ponieważ jest to stale monitorowane. Korzystamy z elektronicznego systemu płatności, ParentPay, a
wszystkie informacje potrzebne do uzyskania dostępu do tego zostaną wysłane w odpowiednim czasie.
Slajd 23 –
Co moje dziecko musi zabrać do szkoły? Dostarczymy cały sprzęt, który jest potrzebny przez cały dzień szkolny.
Dzieci powinny zabrać ze sobą zestaw PE, napełniona butelka wody, pudełko na lunch i inhalator, jeśli go
używają..
Slajd 24 –
Wszystkie dzieci powinny przestrzegać naszych zasad szkolnych i być Danesholme STAR.
Zasady są następujące:

Stay bezpieczny
Take opieki nad wszystkimi nieruchomościami
Lways postępuj zgodnie z instrukcjami dla dorosłych

Respect siebie
Sjak dobre zachowanie
Every tydzień, każda klasa przyznaje "Star of the Week", a certyfikaty są przyznawane w montażu.
Slajd 25 –
Więcej informacji można znaleźć w pakiecie informacyjnym dla uczniów, który wysłaliśmy do Ciebie e-mailem oraz
na specjalnie utworzonej stronie na naszej stronie internetowej: pod uczniami zapraszamy na rok 3.

Slajd 26 –
Z niecierpliwością czekamy na Państwa w bardzo niedościsce.

