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14 June 2017

Dear Y1 Parents
This past school year has been a busy one for your son as completed his first year of formal
schooling. We hope you have enjoyed observing and celebrating your son’s growth and
development.
The Y1 teaching team, the Learning Support team and the Arabic Team know the academic and
social progress of the 50 students in this year group. After discussion and careful consideration we
have re-grouped the students for Y2 in September 2017. This will enable teaching to be more
targeted and support to be more focussed. We have created the following class groupings:



one core class
two intermediate/ extension classes

The Core class (2B)
This class will consist of 14 students whom we know will benefit from a learning in a smaller class
group. This class will be led by Miss Jill Haddow and one full time learning assistant, Miss Sarah. If
your son is placed is this class, then we ask that you view 2017-2018 as a wonderful opportunity for
him to receive the support he needs to improve and consolidate the basic literacy and numeracy skills
he needs to be even more successful in Key Stage 2.
The Intermediate/extension classes (2R and 2S)
These classes will have 19 students per class. These students will each work with either Miss Laura
or Miss Tess. Mrs Lindsay Andersen will support both classes as learning assistant. Students in
these classes will work at a slightly faster pace and they must show good independence skills. They
will need to work hard to keep up with work at this level and maintain their place in these classes.
Every student’s progress will continue to be closely monitored. If and when required, movement from
core to intermediate/extension classes and vice versa will be made. No movement of classes will
however occur before the end of November.
All assessment and progress data will again be reviewed and analysed at the end of Y2. Class
groupings for Y3 in September 2018, may be different again . Class groupings for the start of every
year are based on the specific needs of the year group.
If your son is anxious about moving to his new class, please do all you can to guide and support him
through this period. We are confident that with your positive support, he will settle and thrive in his
new class in September. He may simply need some time to adjust.
Thank you in advance for your support and cooperation.
Yours sincerely

Glyn Kilsby
Headmaster

Michelle France
Co- Head of Primary
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السادة أولياء أمور طالب الصف األول

المحترمين

تحية طيبة،
لقد كان العام الدراسي المنصرم ملي ًئا بالعمل لنجلكم كما أنه أنهى سنته األولى من التعليم الرسمي .نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بمراقبته واالحتفاء
به.
فريق عمل الصف األول وفريق الدعم الدراسي وفريق عمل اللغة العربية على دراية بالتقدم األكاديمي واالجتماعي لجميع طالب الصف األول
الخمسين .بعد مناقشة ودراسة متأنية قمنا بإعادة توزيع الطالب للصف الثاني في سبتمبر  .2017هذا سوف يجعل التعليم أكثر استهدا ًفا والدعم
ً
تركيزا .سيتم تصنيف المجموعات الصفية كاآلتي:
أكثر
•شعبة أساسية واحدة
•شعبتان متوسطة ومتقدّمة
الشعبة األساسية ( 2ب)
تتكون هذه المجموعة من  14طال ًبا سوف يستفيدون من التعلم في مجموعة صغيرة .وسوف تقود هذه المجموعة األستاذة جيل هادو ومعلمة
مساعدة واحدة هي السيدة سارة .إذا تم وضع نجلكم في هذا الصف ،فإننا نطلب منكم أن تنظروا للعام  2018-2017كفرصة رائعة له للحصول
على الدعم الذي يحتاجه في تحسين وتعزيز المهارات األساسية في القراءة والكتابة والحساب ليحقق نجاحً ا أكبر في المرحلة التأسيسية الثانية.
الشعبة المتوسطة و الشعبة المتقدمة ((2ر) و (2س)
سوف تتكون هاتان الشعبتان من  19طالبا في كل صف .هؤالء الطالب سوف يعملون مع األستاذة لورا أو األستاذة تيس .ستدعم السيدة لينزي
أندرسون كلي الصفين كمعلمة مساعدة .سوف يعمل الطالب في هذين الصفين بوتيرة أسرع بکثير ويجب أن يظهروا مهارات استقاللية جيّدة.
وسوف يحتاجون إلى العمل الجاد لمواكبة العمل على هذا المستوى والحفاظ على مكانهم في هاتين المجموعتين.
سيستمر رصد تق ّدم كل طالب عن كثب .وعند الضرورة ،سيتم االنتقال من الصفوف األساسية إلى المتوسطة  /المتقدّمة والعكس صحيح .ومع
ذلك ،لن يحدث أي نقل بين الصفوف قبل نهاية شهر نوفمبر.
ستتم مراجعة وتحليل جميع بيانات التقييم والتقدم في نهاية العام .تصنيفات المجموعات للصف الثالث في سبتمبر  ،2018قد تكون مختلفة مرة
أخرى .وتستند المجموعات الصفية لبداية كل عام إلى االحتياجات المناسبة للمجموعات.
إذا كان نجلكم قل ًقا تجاه االنتقال إلى صفه الجديد ،يرجى بذل كل ما في وسعكم لتوجيهه ودعمه خالل هذه الفترة .ونحن واثقون من أنه مع دعمكم
اإليجابي ،سوف يستقر ويتقدّم في صفه الجديد في سبتمبر .قد يحتاج بعض الوقت للتكيف.
نشكركم سل ًفا على دعمكم وتعاونكم.
المخلصان،

جلين كيلزبي
المدير

ميشيل فرانس
مساعدة مدير

