Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo niepokojący czas dla każdego, szczególnie jeśli
macie dziecko, które w sierpniu ma rozpocząć szkołę. Podobnie jak Państwo, czekamy na
regulacje krajowe dotyczące ponownego otwarcia szkół. Nie możemy powiedzieć dokładnie,
kiedy Państwa dziecko rozpocznie naukę, ale dopilnujemy, aby jego klasa była bezpiecznym
środowiskiem i żeby zostało ciepło przyjęte. Gdy tylko otrzymamy informacje, powiadomimy
Państwa.
Jesteśmy świadomi tego, że każdego dotyczy wiele restrykcji dotyczących poruszania się i
kontaktu. Wejście w sytuację szkolną może być wyzwaniem i, na początku, skupimy się na
tym, aby zapewnić każdemu dziecku przyjazne przyjęcie oraz aby znalazło w szkole coś, co
sprawia mu przyjemność. Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy czują się bezpiecznie, pewnie i
są zadowolone. Dobre samopoczucie naszych dzieci będzie dla nas najważniejsze.
W Edynburgu wszystkie grupy wczesnoszkolne oraz szkoły podstawowe pracują razem nad
jednym dużym projektem korzystając z książki Michaela Rosena „Idziemy na niedźwiedzia”
(„We’re Going on a Bear Hunt”). Oznacza to, że niezależnie od tego, do jakiej szkoły
podstawowej zaczną chodzić, nasze dzieci będą zapoznane z tą samą historią i będą miały
podobne doświadczenia. Znajdą Państwo cotygodniowe zajęcia na stronie
www.bearhuntedinburgh.wordpress.com która zostanie uruchomiona 18 maja 2020 r.
Badania dowodzą, że podobne doświadczenia są jednym ze sposobów na pomoc dzieciom
w okresach przejściowych.
Wiemy, że rodziny zachęcają swoje dzieci do uczenia się w domu i jest to istotne w
rozwijaniu ich wiedzy oraz rozumienia. Prosimy Państwa, aby nie martwić się, jeśli dziecko
nie posiada jeszcze pewnych umiejętności. Każde dziecko jest indywidualnością, a szkoły
podstawowe są doświadczone i przygotowane na przyjęcie każdego. Zabawa i nauka będą
szły w parze, gdy tylko Państwa dziecko rozpocznie szkołę podstawową (P1). Prosimy o
zapoznanie się z ulotką „Dlaczego okres przejściowy jest ważny?” („Why is Transition
Important?”) na stronie internetowej szkoły Państwa dziecka w celu uzyskania dodatkowych
informacji.
Dbanie o bezpieczeństwo wszystkich naszych dzieci jest dla nas bardzo ważne i będziemy
postępować zgodnie z zaleceniami Health Protection Scotland oraz szkockiego rządu
odnośnie zdrowia i higieny, w miarę wspierania naszych dzieci oraz społeczności w okresie
przejściowym do przedszkola czy szkoły.
Z wyrazami szacunku,

Lynn Paterson
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