Stimați părinți și îngrijitori
Știm că este o perioadă foarte stresantă pentru toți, în special dacă aveți un copil
care trebuie să înceapă cursurile școlii în august. Ca și dvs., așteptăm orientarea de
la nivel național legată de redeschiderea școlilor. Nu putem spune cu exactitate
momentul în care copilul dvs. va începe școala, însă ne vom asigura că clasa sa
este un mediu sigur, iar ei sunt primiți cu căldură. Vă vom ține la curent imediat ce
vom primi informații.
Știm că toți au stat cu multe restricții legate de mișcare și intrarea în contact.
Venirea într-un cadru de la școală ar putea fi o provocare și, la început, ne vom
concentra pe asigurarea faptului că fiecare copil este bine primit și găsește tot ce îi
place lui la școală. Copiii învață cel mai bine în momentul în care se simt în
siguranță și sunt fericiți. Confortul copiilor noștri este prioritatea noastră.
În Edinburgh, toate cadrele Early Years (Primii Ani) și școlile primare colaborează
la un proiect mare folosind We’re Going on a Bear Hunt (Plecăm într-o vânătoare
de urși) de Michael Rosen. Acest lucru înseamnă că oricare ar fi școala la care se
mută ei, copiii noștri vor fi familiari cu aceeași poveste și vor avea experiențe
comune. Veți găsi activitățile săptămânale www.bearhuntedinburgh.wordpress.com
care intră live în data de 18 mai 2020.
Cercetările arată că experiențele comune reprezintă una din modalitățile prin care
putem ajuta copiii în perioadele de tranziție.
Știm că familiile încurajează procesul de învățare al copiilor lor acasă, iar acest lucru
este important în dezvoltarea cunoașterii și înțelegerii lor. Vă rugăm să nu vă
îngrijorați dacă există abilități pe care copilul dvs. nu le posedă încă. Fiecare copil
este o persoană unică, iar Școlile primare au experiență și sunt gata să primească
pe fiecare. Joaca și învățarea vor merge mână în mână imediat ce copilul dvs. se
alătură P1. Aruncați o privire pe broșura ‘Why is Transition Important?’ (De ce este
importantă tranziția) de pe site-ul web al școlii copilului dvs. pentru informații
suplimentare.
Protejarea tuturor copiilor noștri este foarte importantă pentru noi, iar noi vom
respecta sfaturile de la Protecția sănătății din Scoția și Guvernul scoțian despre
sănătate și igienă întrucât noi ajutăm copiiii și comunitățile noastre în ceea ce
privește tranziția la grădiniță sau școală.
Cu stimă,

Lynn Paterson
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