Diapozitivul 1 Bună ziua și un bun venit foarte cald la Academia De Juniori Danesholme.
Diapozitivul 2 –
Numele meu este doamna Rolf și eu sunt directorul școlii. Am de gând să vă ia printr-o scurtă prezentare care
introduce personalul și explică unele dintre informațiile cheie va trebui să știți.
Diapozitivul 3 –
La Danesholme Junior, avem doi directori adjuncți – dna Bond și dl Pettit. Dna Bond supraveghează anul 3 și 4, iar
dl Pettit supraveghează anul 5 și 6. În timp ce copiii dumneavoastră se alătură Anului 3, dna Bond va fi foarte
implicată în toate.
Diapozitivul 4 –
Avem trei clase în anul 3, iar echipa de predare din anul 3 este formată din 4 profesori. Dna Nimmo și dna Faulds
împart o clasă, cu dna Nimmo învățând două zile și dna Faulds învățând trei zile. Dra Gilchrist și dra Watson
predau cu normă întreagă și au propriile cursuri.
Diapozitivul 5 –
Ca Danesholme este o zonă de așezare Viking, numele noastre de clasă sunt viking tematice și insigna noastră
școală are o navă viking în ea. Numele clasei sunt toate luate din mitologia nordică. Fiecare grup de ani este, de
asemenea, legat de o culoare - acest lucru este de a face lucrurile mai ușor pentru noi, atunci când am ore
organizare lucruri în școală. Culoarea anului 3 este roșu, iar clasele noastre de 3 ani se numesc Delling, Asbru și
Nicor. Culoarea anului 4 este galbenă, iar clasele noastre de 3 ani 4 se numesc Elli, Sol și Hermoth. Culoarea
anului 5 este verde, iar clasele noastre de 3 ani 5 se numesc Oller Loki și Mani. Culoarea anului 6 este albastru, iar
clasele noastre de 3 ani se numesc Embla, Jotnar și Asgard. Când sunt puse împreună, veți vedea că inițialele de
numele clasei noastre vraja DANESHOLME JA - pentru Danesholme Junior Academy.
Diapozitivul 6 –
Aceste următoarele câteva diapozitive explică legăturile mitologice nordice ale numelor clasei, începând cu anul 3
nume de clase. Delling este Dumnezeul Zorilor, Asbru este numele pentru un pod curcubeu și Nicor este zeul
mării.
Diapozitivul 7 –
În Anul 4, Elli este zeița îmbătrânirii, Sol este Zeița Soarelui, iar Hermoth este mesagerul zeilor.
Diapozitivul 8 –
În Anul 5, Oller este zeul sclipiciului de îngheț, Loki este Zeul răutăților și Mani este Dumnezeul Lunii.
Diapozitivul 9 –
În anul 6, Embla este primul copac făcut uman de Odin, Jotnar sunt giganți de gheață și Asgard este un loc mitic.
Diapozitivul 10 –
Dacă copilul tău e în clasa Delling, va fi învățat de dra Gilchrist. Delling este zeul zorilor în mitologia nordică.
Diapozitivul 11 –
Dacă copilul tău e în clasa Asbru, va fi învățat de dra Watson. Asbru este numele unui pod curcubeu în mitologia
nordică.
Diapozitivul 12 –

Dacă copilul dumneavoastră este în clasa Nicor, ei vor fi învățați de dna Faulds și dna Nimmo. Dna Nimmo predă
la curs într-o zi de luni și marți. Doamna Faulds predă cursul miercuri, joi și vineri.

Diapozitivul 13 –
Avem patru case numite după Viking Gods și fiecare copil este pus într-o casă. Casele noastre se numesc Thor,
Baldur, Freya și Odin. Punctele de casa sunt date pentru tot felul de motive - munca buna, buna purtare, efort,
maniere etc.
Diapozitivul 14 –
Punctele de casă sunt numărate în fiecare săptămână, de către căpitanii casei din anul 6, iar totalurile
săptămânale ale casei sunt afișate în hol.
Diapozitivul 15 –
Uniforma noastră școlară este o parte importantă a identității noastre școlare și ne așteptăm ca toți elevii să
poarte uniformă școlară. Ne leagă ca o comunitate. Avem un nou furnizor uniformă în acest an - uniforme la
nivel național. Link-ul către site-ul lor și toate informațiile de care aveți nevoie se află pe site-ul nostru, sub fila
"Părinți".
Diapozitivul 16 –
Culorile școlii noastre sunt mov și gri. Copiii cu vârsta de 3 și 4 ani poartă un tricou polo. Pe măsură ce copiii se
mută în anul 5, poartă o cămașă cu guler și cravată. Copiii pot aduce un sac de carte sau rucsac mic la școală
pentru a transporta bunurile lor - vestiare noastre nu sunt foarte mari, astfel încât păstrarea saci mici ne ajută să
gestioneze acest lucru.
Diapozitivul 17 –
Copiii au nevoie de o schimbare de pantofi pentru PE - plimsolls sau formatori. Vom merge în afara pentru PE la
fel de mult ca putem, ca spațiul nostru exterior ne oferă mult mai mult spațiu pentru menținerea copiilor activi.
Vom merge în afara indiferent de vreme - astfel încât un trening este o parte foarte importantă a kit-ul nostru PE.
Nu pot fi purtate bijuterii pentru lecții de PE. În cazul în care copiii au avut urechile străpuns recent și nu pot
elimina cercei lor, atunci ei nu vor fi în măsură să ia parte la PE.
Diapozitivul 18 –
Aceasta este dna Reynolds și ea este coordonatorul nostru sendco, sau pentru nevoi educaționale speciale și
dizabilități. Dna Reynolds coordonează furnizarea pentru elevii noștri cu nevoi educaționale speciale și, de
asemenea, furnizarea pentru copiii cu nevoi medicale. În documentele de admitere pe care le-ați completat prin
Intermediul Microsoft Ați fost întrebat dacă doriți ca SENDCo-ul nostru să vă contacteze – dacă ați spus da, atunci
doamna Reynolds va lua legătura cu dvs. Pentru a o contacta pe dna Reynolds sau pentru a transmite orice
informații suplimentare, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa noastră de e-mail.
Diapozitivul 19 –
Aceasta este doamna Docherty - ea este managerul nostru pastoral. Dna Docherty lucrează cu
copii care au bariere în calea învățării - O barieră în calea învățării este orice lucru care împiedică
un copil să se afle într-o stare emoțională sau fizică adecvată pentru a se angaja în lecțiile lor.
Acești factori includ – absența regulată de la școală, doliu, dificultăți de comportament, probleme
de prietenie și nevoile sociale, emoționale și de sănătate mintală. Vi se va trimite prin e-mail un
prospect despre munca pe care dna Docherty o face. Pentru a contacta doamna Docherty, sau

transmite orice informații suplimentare, atunci vă rugăm să trimiteți un e-mail adresa noastră de email admin.

Diapozitivul 20 –
Aceste personal alcătuiesc echipa noastră de protecție - eu, dna Docherty, dna Reynolds și dna Bond. Suntem cu
toții desemnați clienți potențiali de protecție și treaba noastră este să ascultăm copiii, să fim vocea lor și să ași
pentru a proteja copiii acolo unde este necesar. Lucrăm cu sprijin cu familiile și profesioniștii din alte servicii, ar fi
sănătatea și asistența socială.
Diapozitivul 21 –
La etapa cheie 2 (anii școlari 3-6), copiii nu sunt automat entitled la o masă școlară gratuită. You poate fi eligibil
pentru o masă gratuită la școală dacă îndepliniți oricare dintre criteriile enumerate pe acest diapozitiv. Cererile
pentru mese gratuite școală sunt făcute direct la Northamptonshire County Council - toate informațiile și link-urile
sunt pe site-ul nostru sub "Părinții" fila. Dacă aveți nevoie de asistență cu aplicația dvs., personalul nostru admin
ar fi foarte fericit să vă ajute. În cazul în care elevii nu au dreptul la mese gratuite la școală, ei pot aduce un
pachetde prânz ed sau de cumpărare un prânzfrom furnizorul nostrude mese, Kingswood Catering.
Meseletrebuie comandate în avans.
Diapozitivul 22 –
Vom comunica cu tine în multe moduri diferite. Vom trimite cele mai multe informații prin e-mail și prin text – de
aceea este esențial să vă mențineți informațiile de contact actualizate. Într-o vineri, vom trimite newsletter-ul
nostru săptămânal - Danesholme Digest. O copie a acestui lucru este, de asemenea, încărcat pe site-ul nostru în
fiecare săptămână. Există o mulțime de informații pe site-ul nostru și copii ale tuturor scrisorilor sunt încărcate la
ea. Avem, de asemenea, un cont de Twitter - @DanesholmeJun - urmați-ne pentru a ține la curent cu ceea ce se
întâmplă. Cel mai bun mod de admin@danesholmejunioracademy.org a comunica cu noi este prin e-mail
admin@danesholmejunioracademy.org, deoarece acest lucru este monitorizat în mod constant. Folosim un
sistem electronic de plată, ParentPay, iar toate informațiile de care aveți nevoie pentru a accesa acest lucru vor fi
trimise în timp util.
Diapozitivul 23 –
Ce trebuie să aducă copilul meu la școală? Vom pune la dispoziție toate echipamentele necesare în ziua școlii.
Copiii ar trebui să aducă kit-ul lor PE, o sticlă de apă umplută, cutia lor de prânz și inhalatorul lor în cazul în care
folosesc unul.
Diapozitivul 24 –
Toți copiii sunt de așteptat să urmeze regulile școlii noastre și să fie un Danesholme STAR.
Regulile sunt:

Stay în condiții de siguranță
Take grijă de toate bunurile
Awaysurmați instrucțiunile pentru adulți
Respect reciproc
Scât de bun comportament
SăptămânaEv ery, fiecare clasă acordă o "Steaua Săptămânii", iar certificatele sunt acordate în asamblare.
Diapozitivul 25 –

Mai multe informații pot fi găsite în pachetul de informații pentru elevi pe care vi l-am trimis prin e-mail și pe o
pagină special creată pe site-ul nostru: sub elevi, bine ați venit în anul 3.
Diapozitivul 26 –
Așteptăm cu nerăbdare să vă urez bun venit la Danesholme Junior Academy foarte curând.

