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2 October 2017
Dear Parent/Carer
We are holding parents’ evening on Wednesday 18 October 2017 from 3.40pm – 7.20pm. You are invited
to make an appointment to discuss how your child has settled into their new class and how best to help them
in the future.
We are trialling a new system this year so we have set a deadline for returning your appointment request.
This is by close of school on Friday the 6 October 2017. If you miss this deadline you will NOT be allocated
an appointment until all the on time applications have been given an appointment. Please indicate on the
form below your preferred appointment time. Each appointment will be 10 minutes in order to accommodate
all parents. If you have any concerns that require longer discussion, please make alternative arrangements
at a mutually convenient time. All parents will receive their allocated appointment time(s) on Tuesday 10
October.
Please note we will be using the hall doors to gain admittance to school and not the main entrance.
Yours sincerely

Miss C Barlow
Headteacher
……………………………………………………………………………………………………………….
Parents’ Evenings
Name of child ___________________________ Class____________

First choice _________________Second choice _________________

(Office use only)
Appointment for Parents Evening at Mill Lane School
An appointment has been made for you to see your child’s teacher on:
Wednesday 18 October 2017 at

_______________

Learning through hard work, friendship and fun.
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2017. október 2-án
Kedves Szülő / gondozó
A szülők estét tartjuk 2017. október 18-án, szerdán 15.00 és 19.20 között. Meghívást kapnak, hogy
megbeszélést tartsanak arról, hogy megvitassák, hogyan született gyermeked az új osztályba, és hogyan
segíthet nekik a jövőben.
Az idén új rendszert próbálunk meg tesztelni, ezért határidőt szabtunk a találkozó kérésének
visszaadására. Ez 2017. október 6-án, pénteken az iskola záróhelyén van. Ha elmulasztja ezt a határidőt,
NEM rendezik a találkozót, amíg az összes időben benyújtott pályázatot nem kapják meg. Kérjük, jelezze
az alábbi formában a kívánt találkozó időpontját. Minden kinevezés 10 perc lesz ahhoz, hogy minden szülő
befogadható legyen. Ha bármilyen aggodalomra ad okot, amely hosszabb vitát igényel, kérjük, készítsen
alternatív megoldásokat kölcsönösen megfelelő időben. Minden szülő október 10-én, kedden megkapja a
kiosztott találkozó időpontját.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a csarnokajtókat használjuk az iskolába való bejutáshoz, és nem a
főbejárathoz.
Üdvözlettel

Miss C Barlow
Iskolaigazgató
...............................................................................................................................
Szülők estjei
Gyermek neve ___________________________ Class____________
Első választás _________________Second choice _________________
(Csak irodai használatra)
Kinevezés a szülők estjére a Mill Lane iskolában
Találkoztunk a gyermek pedagógusán:
2017. október 18., szerda, _______________
Learning through hard work, friendship and fun.

