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Vážení rodičia a opatrovatelia,

Vitajte naspäť! 8. MARCA 2021!
Sme tak radi, že sme Vás všetkých videli ráno prichádzať do školy, kedže sme znovu otvorili!
Chcela som využiť túto príležitosť a poďakovať Vám všetkým za všetko, čo ste doma urobili
pri podpore svojich detí počas tohto obdobia domáceho štúdia. Vy a Vaše deti ste boli
jednoducho úžasní a celý školský tím je veľmi hrdý na to, čo deti počas tejto doby naďalej
dosiahli.
Bolo skvelé vidieť Vás všetkých prichádzať dnes ráno v správny čas. To naozaj pomohlo
všetkým zostať v bezpečí na školskom dvore, keď deti prišli do školy. Ďakujeme Vám aj za
nosenie rúška na tvári na školskom dvore a láskavo Vám pripomíname, aby ste v tom
pokračovali, aby ste Vy a celá naša školská komunita boli čo najbezpečnejší. Deti nemusia v
škole nosiť rúška. Zamestnanci budú mať na sebe rúška vo všetkých spoločných priestoroch
a budú sa vo svojich ročníkových bublinách držať usmerneniami o sociálnom odstupe.
Rodiny ktoré majú deti v škole, majú prístup dvakrát týždenne k asymptomatickým /
laterálnym testom pre dospelých v domácnosti. Dospelí majú možnosť si vyzdvihnúť 2
balenia testov naraz. Každé balenie obsahuje 7 testov. Najbližším zberným bodom blízko
školy je parkovisko Gower Street, S4 7JW. Je otvorené od 13:30 do 19:00 hod. Prípadne si
ich môžete objednať online na: https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flowtests
Pamätajte, prosím, že každý člen domácnosti s príznakmi koronavírusu si musí objednať PCR
test v miestnom testovacom centre a NIE pomocou asymptomatického / laterálneho testu.
Škola pre Vás nie je schopná objednať testy, ak by ste však chceli pomoc, obráťte sa na
školský úrad.
Ako vždy, ďakujem Vám za Vašu neustálu podporu počas celej tejto doby. Prosím, neváhajte
nás kontaktovať, ak potrebujete niečo prediskutovať.
Pani K Oldham
Riaditeľka školy
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