Witamy w Ark – W niniejszej ulotce znajduje się kilka pożytecznych
informacji
Jeśli chcą nas Państwo powiadomić, że dziecko nie będzie uczęszczać do placówki, prosimy
zadzwonić pod numer telefonu:
07749 625017 (telefon jest czynny w godzinach od 7:30 do 9:00 i od 14:45 do 18:00).
Godziny otwarcia placówki:
Śniadanie – godzina 7:30 (od poniedziałku do piątku)
Po szkole do godziny 18:00 (od poniedziałku do czwartku) i do godziny 17:00 w piątki
•

Aby zarezerwować miejsce, należy skontaktować się z Imogen najpóźniej do godziny 12:00
następnego dnia rano lub wieczorem (i do piątku, gdy miejsce ma być na poniedziałek).
Jesteśmy dostępni przez większość dni, z wyjątkiem piątku po szkole, więc możemy nie być
w stanie potwierdzić rezerwacji, ale często wiemy, czy ktoś będzie nieobecny. Prosimy
pytać!

•

Odbieramy dzieci z ich klas po szkole. Rano dzieci 5- i 6-letnie idą samodzielnie do swoich
klas. Dzieci z pozostałych roczników są przez nas odprowadzane do klas.

•

Zapewniamy zdrowe śniadanie i lekką przekąskę po szkole (która jednak nie ma na celu
zastąpienia pełnego posiłku). Stale mamy dostępne wodę i mleko. Organizujemy też wiele
atrakcji kulinarnych.

•

Dzieci bawią się na dworze bez względu na pogodę, więc prosimy o zapewnienie im
nieprzemakalnych płaszczy w chłodne dni i lekkich nakryć głowy w dni upalne.

•

Kładziemy nacisk na zabawę, więc dzieci mogą czasami zrobić trochę bałaganu!

•

Jesteśmy zarejestrowani w urzędzie Ofsted, więc można nam płacić za pomocą bonów
opieki nad dziećmi. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

•

Informację

o

rezygnacji

z

miejsca

prosimy

przekazać

nam

z

4-tygodniowym

wyprzedzeniem. Faktury wystawiamy z miesięcznym wyprzedzeniem lub około 25. dnia
miesiąca. Są one wysyłane pocztą e-mail.
•

Jeśli chcą nas Państwo odwiedzić, zanim dziecko zacznie do nas uczęszczać, serdecznie
zapraszamy. Prosimy pytać!

•

Zachęcamy również do wypełnienia formularza „Informacje o dziecku”, abyśmy mogli
zapoznać się z tym, co lubi Państwa dziecko.

•

Nasze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń Ark oraz na stronie internetowej. Jeśli
Państwo potrzebują, możemy również dostarczyć kopię papierową.
W sprawie wszystkich innych zapytań prosimy kontaktować się z Imogen (kierownikiem
administracji): enquiries@thearkafterschoolclub.co.uk
Laura – lider zabaw po szkole: playleader@thearkafterschoolclub.co.uk
Georgie – nasz kierownik ds. śniadań: breakfast@thearkafterschoolclub.co.uk
Więcej informacji można znaleźć w naszym regulaminie lub na stronie internetowej
www.thearkafterschoolclub.co.uk

