
  JJeessuuss  ssaaiidd  ““LLeett  tthhee  cchhiillddrreenn  ccoommee  ttoo  mmee..””  ((MMaatttthheeww  1199::1144))  

          CCoouurraaggeeoouuss  CCrreeaattiivvee  FFrriieennddllyy  PPeerrsseevveerriinngg  RReessppoonnssiibbllee  TTrruutthhffuull  

  TToolllleesshhuunntt  DD’’AArrccyy  SStt  NNiicchhoollaass  CCooffEE  PPrriimmaarryy  AAccaaddeemmyy  

TToolllleessbbuurryy  RRooaadd,,  TToolllleesshhuunntt  DD’’AArrccyy,,  MMaallddoonn,,  EEsssseexx  CCMM99  88UUBB  

TTeelleepphhoonnee::--  0011662211  886600225533  

EEmmaaiill::  ooffffiiccee@@ddaarrccyysscchhooooll..ccoo..uukk  

WWeebbssiittee::    wwwwww..ddaarrccyysscchhooooll..ccoo..uukk  

HHeeaaddtteeaacchheerr::  MMrrss  LL..  EEaassttbbrrooookk  

  

BBeelliieevvee  BBeelloonngg  AAcchhiieevvee  

HHoommee--SScchhooooll  AAggrreeeemmeenntt  22002211--2222  

  
TThhee  SScchhooooll  wwiillll::  

  MMaaiinnttaaiinn  hhiigghh  ssttaannddaarrddss  ooff  eedduuccaattiioonn  aanndd  bbeehhaavviioouurr..  

  PPrroovviiddee  aa  ssaaffee  aanndd  ssttrruuccttuurreedd  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  wwhhiicchh  tteeaacchheerrss  ccaann  tteeaacchh  aanndd  ppuuppiillss  ccaann  lleeaarrnn..  

  EEnnddeeaavvoouurr  ttoo  mmeeeett  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  eeaacchh  ppuuppiill’’ss  ssuucccceessssffuull  aattttaaiinnmmeenntt  aanndd  pprrooggrreessss..  

  EEnnssuurree  tthhaatt  eeaacchh  ccllaassssrroooomm  iiss  aa  ppoossiittiivvee  aanndd  ssttiimmuullaattiinngg  lleeaarrnniinngg  eennvviirroonnmmeenntt..  

  SSeett  hhoommeewwoorrkk  ttoo  ccoonnssoolliiddaattee  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  wwoorrkk  iinn  sscchhooooll..  

  TTeeaacchh  cchhiillddrreenn  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ppoossiittiivvee  aattttiittuuddee  ttoowwaarrddss  eevveerryyoonnee  rreeggaarrddlleessss  ooff  ddiiffffeerreennccee  iinn  ggeennddeerr,,  eetthhnniicciittyy,,  ccuullttuurree,,  bbeelliieeff,,  

vvaalluueess,,  aanndd  aaggee..  

  HHeellpp  cchhiillddrreenn  uunnddeerrssttaanndd  tthheeiirr  rroollee  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  

  CCoommmmuunniiccaattee  eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  sseennssiittiivveellyy  wwiitthh  ppaarreennttss..  

  PPrroovviiddee  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ppaarreennttss  ttoo  bbeeccoommee  iinnvvoollvveedd  iinn  sscchhooooll  lliiffee..  

  PPrroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ppaarreennttss  aabboouutt  sscchhooooll  aaccttiivviittiieess  tthhrroouugghh  rreegguullaarr  nneewwsslleetttteerrss,,  ooppeenn  ddaayyss,,  mmeeeettiinnggss  aanndd  tthhee  aannnnuuaall  rreeppoorrtt..  

  

SSiiggnneedd  HHeeaaddtteeaacchheerr::  LL  EEaassttbbrrooookk  

  

PPaarreennttss  aanndd  CCaarreerrss  wwiillll::  

  

  MMaakkee  ssuurree  tthhaatt  mmyy  cchhiilldd  aarrrriivveess  aatt  sscchhooooll  oonn  ttiimmee  aanndd  aatttteennddss  sscchhooooll  rreegguullaarrllyy..  

  MMaakkee  ssuurree  mmyy  cchhiilldd  wweeaarrss  tthhee  ffuullll  sscchhooooll  uunniiffoorrmm  aanndd    tthhaatt  tthhee  PPEE//ggaammeess  kkiitt  iiss  bbrroouugghhtt  ttoo  sscchhooooll  eeaacchh  wweeeekk..  

  SSuuppppoorrtt  mmyy  cchhiilldd  wwiitthh  hhoommeewwoorrkk  aanndd  eennssuurree  iitt  iiss  rreettuurrnneedd  wwiitthhiinn  tthhee  sseett  ttiimmee..  

  MMaakkee  ssuurree  mmyy  cchhiilldd  iiss  wweellll--bbeehhaavveedd  aanndd  ssuuppppoorrtt  tthhee  sscchhooooll  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  BBeehhaavviioouurr  aanndd  DDiisscciipplliinnee  PPoolliiccyy    

  FFoosstteerr  aa  ppoossiittiivvee  aattttiittuuddee  ttoowwaarrddss  eedduuccaattiioonn  aanndd  tthhee  sscchhooooll..  

  LLeett  tthhee  sscchhooooll  kknnooww  ooff  aannyy  ccoonncceerrnnss  tthhaatt  mmaayy  aaffffeecctt  mmyy  cchhiilldd’’ss  lleeaarrnniinngg  oorr  bbeehhaavviioouurr  aatt  sscchhooooll  oorr  aabbiilliittyy  ttoo  ddoo  hhoommeewwoorrkk..  

  AAtttteenndd  ccoonnssuullttaattiioonnss  wwiitthh  tthhee  ccllaassss  tteeaacchheerr  eevveerryy  tteerrmm..  

  RReeaadd  aanndd  aacctt  uuppoonn  aannyy  iinnffoorrmmaattiioonn  sseenntt  hhoommee..  

  SSuuppppoorrtt  tthhee  sscchhooooll  aaccttiivviittiieess  aanndd  PPaarreennttss  ‘‘AAssssoocciiaattiioonn  

  SSuuppppoorrtt  tthhee  sscchhooooll  aapppprrooaacchh  ttoo  oonn--lliinnee  ssaaffeettyy  aanndd  nnoott  ddeelliibbeerraatteellyy  uuppllooaadd  oorr  aadddd  aannyy  iimmaaggeess,,  ssoouunnddss  oorr  tteexxtt  tthhaatt  ccoouulldd  uuppsseett  oorr  

ooffffeenndd  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  sscchhooooll  ccoommmmuunniittyy..  

  

SSiiggnneedd  PPaarreenntt  oorr  CCaarreerr::  

  

PPuuppiillss  wwiillll::  

                                

  BBee  pprreeppaarreedd  ttoo  lleeaarrnn  aanndd  ppllaayy  

  BBee  kkiinndd,,  bbee  ttrruutthhffuull  aanndd  sshhooww  rreessppeecctt  ttoo  eevveerryyoonnee..  

  RReessppeecctt  ootthheerrss’’  ccuullttuurree,,  eetthhnniicciittyy,,  ffeeeelliinnggss,,  bbeelliieeffss  aanndd  vvaalluueess..  

  BBeehhaavvee  iinn  aa  ssaaffee  wwaayy  aanndd  ffoollllooww  tthhee  sscchhooooll’’ss  rruulleess  aanndd  rroouuttiinneess  

  TTaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  mmyy  bbeelloonnggiinnggss  aanndd  hhoommeewwoorrkk  

  AAsskk  ffoorr  hheellpp  aanndd  ddoo  mmyy  bbeesstt  iinn  aallll  II  uunnddeerrttaakkee..    

  TTaakkee  ggoooodd  ccaarree  ooff  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  aanndd      sscchhooooll..  

  TTeellll  aa  mmeemmbbeerr  ooff  ssttaaffff  iiff  II  aamm  wwoorrrriieedd  oorr  uunnhhaappppyy..  

  EEnnssuurree  tthhaatt  II  ttaakkee  hhoommee  aallll  sscchhooooll  lleetttteerrss..  

  

SSiiggnneedd  PPuuppiill::  
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