Sveiki atvykę į „Ark“ – štai keletas naudingų patarimų
Norėdami pranešti, kad jūsų vaikas nedalyvaus užsiėmime, prašome susisiekti su mumis:
07749 625017 (telefonas yra įjungtas nuo 7:30 iki 9:00 val. ir nuo 14:45 iki 18:00 val.).
Darbo valandos:
Pusryčiai 7:30 val. nuo pirmadienio iki penktadienio,
Po pamokų iki 18:00 val. nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ir 17:00 val. penktadienį.
•

Norint rezervuoti vietą kitos dienos rytui ar vakarui, prašome susisiekti su Imogen iki
12:00 val. (norint rezervuoti vietą pirmadieniui – prašome susisiekti iki penktadienio).
Paprastai mes neturime laisvų vietų savaitės dienomis, išskyrus penktadienį po pamokų,
taigi mes negalėsime patvirtinti rezervacijos, tačiau mes dažniausiai žinome, jeigu
kažkas neatvyks. Taigi klauskite!

•

Po pamokų mes pasiimame užregistruotus vaikus iš jų klasių. Rytais 5 ir 6 metų vaikai
savarankiškai eina į klases, kitus vaikus nuvedame mes.

•

Po pamokų mes paruošiame sveikus pusryčius ir lengvus užkandžius (tačiau šis
maistas nėra skirtas pakeisti visaverčius pietus). Visada turime vandens ir pieno. Taip
pat rengiame nemažai maisto gaminimo užsiėmimų.

•

Vaikai žaidžia lauke nepriklausomai nuo oro sąlygų, taigi prašome pasirūpinti
vandeniui atspariais lietpalčiais ir skrybėlėmis nuo saulės.

•

Daugiausiai dėmesio skiriame žaidimams, taigi, kartais vaikai gali išsitepti!

•

Mes esame registruoti „Ofsted“ svetainėje, tad sumokėti galėsite vaiko priežiūros
kuponais. Prašome teirautis papildomos informacijos.

•

Norint atšaukti įprastinės vietos rezervaciją, prašome pranešti prieš 4 savaites.
Sąskaitas išrašome kas mėnesį, 25 dieną arba šiek tiek anksčiau. Sąskaitos
išsiunčiamos elektroniniu paštu.

•

Esate visada laukiami, jeigu norite aplankyti mus prieš vaikui pradedant lankyti
užsiėmimus. Drąsiai teiraukitės!

•

Taip pat raginame jus užpildyti formą „Apie mane“, kad mes galėtume susipažinti su
jūsų vaiko pomėgiais.

•

Mūsų politiką galite rasti interneto svetainėje arba „Ark Noticeboard“, klauskite, jei
Jums reikalinga jos kopija.

Dėl bet kokių klausimų susisiekite su Imogen (Administracijos vadove):
enquiries@thearkafterschoolclub.co.uk
Laura yra mūsų popamokinių žaidimų vadovė: playleader@thearkafterschoolclub.co.uk
Georgie atsakingas už pusryčius: breakfast@thearkafterschoolclub.co.uk
Daugiau informacijos rasite lankstinuke arba apsilankę mūsų svetainėje
www.thearkafterschoolclub.co.uk

