Bună ziua și bun venit la școala noastră!
Scris de elevii Școlii Primare Neston
Am făcut acest prospect pentru noi elevi, cu scopul de a explica despre școala
noastră.
Ați putea fi un pic nervos, nu-ți face griji, ne vom uita după tine și te va face în curând o
mulțime de prieteni.
Avem o albină ca mascota școlii noastre, deci este posibil să vedeți o mulțime de albine
în jurul școlii.

Acolo o mulțime de profesori de prietenie și asistenți de predare în școala noastră. Nu
vă faceți griji dacă nu vă puteți aminti numele lor - le vor cunoaște toți în curând.
Dna Furlong și dna Tedford va ajuta, dacă aveți întrebări sau probleme. Puteți vorbi cu
ei oricând, nu doar atunci când sunt noi la școală.
Școala începe la 08:50 când sună clopoțelul și noi toți alinia la curte.
În primul rând joaca este la 10:40. Avem un magazin numit "Snack Shack", care este
deschis în fiecare zi - poti cumpara paine prajita si o bautura, dacă doriți să.

La redare putem juca cu prietenii noștri, joaca fotbal, baschet sau juca pe corabie de
pirați sau Jungle Gym.
De prânz este prinz 15 - 13:15. Mâncarea servită la cantină este foarte bun. Puteți aduce
sandwich-uri, dacă preferați.
După școală, înainte de școală și la prânz, există o mulțime de cluburi vă puteți alătura.
Copii sugari au o redare în timpul după-amiaza.
Școala inainteaza la 03:15 - noi toți termina în același timp.
Dl Golding este conducătorul instituției și dna Elliott este conducătorul instituției Adjunct.
O mulțime de copii s-au alăturat școala noastră - unii de la începutul anului școlar, unii
pe parcursul anului, asa ca nu va fi singur. Când ajunge la câteva copii va fi responsabil
pentru îngrijirea tine. Ele vă vor arăta în jur ș i răspunde la orice întrebări yo-ar putea
avea.

Bine ati venit la școala noastră - cea mai bună școală din Neston!

