
Sekolah Dasar Epping
Buku Informasi Persiapan2022



Daftar Isi:

Pesan dari Kepala Sekolah…………………………………… 2

Peralihan dari TK-2020 ………………………….. 3

2021 Mulai ke Sekolah……………………………………………… 4

Tanggal Term 2020 ……………………………………………….. 4

Jadwal Sekolah Harian …… ………………………..……….. 4

Persiapan Sekolah……………………………………….. 5

Kotak Makan Sehat……………… ………………………..…………… 8

Hari Pertama di Sekolah…………………………………….…….. 10

Beberapa minggu pertama di sekolah ……………………………….... 11

Informasi umum………………………………………….. 12

Komunikasi……………………… …………………………………….. 15

Kurikulum dan Spesialis………………………………….. 16

Perayaan dan Acara Khusus……………………… ……. 18

1



Pesan dari Kepala Sekolah
Selamat datang di Epping Primary School! Saya sangat merasa terhormat menjadi kepala sekolah
dari sekolah yang luar biasa ini, dan saya berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya kita
yang paling berharga – anak-anak kita.

Saat saya berjalan di sekitar kedua kampus Sekolah Dasar Epping, saya sangat bangga dengan
apa yang saya lihat. Siswa bersemangat tentang pembelajaran mereka dan terlibat serta
termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Para siswa percaya diri, kompeten dan bijaksana, dan
menikmati tantangan.

Kami memiliki komunitas yang mendukung dan positif dan berusaha untuk membangun hubungan
dan kemitraan yang kuat. Staf kami terbuka, berkomitmen tinggi, dan bersedia melakukan apa
pun untuk memastikan bahwa setiap pelajar tertantang dan terpenuhi dalam pembelajaran
mereka. Kami menghargai hubungan kami dengan keluarga dan masyarakat luas dan mendorong
semua komunitas kami untuk terlibat di sekolah.

Visi sekolah adalah "Bersama-sama Membuat Perbedaan", dan nilai-nilai sekolah adalah Rasa
Hormat, Kejujuran, Ketekunan, Ketahanan dan Tanggung Jawab. Tujuan kami adalah untuk
menyediakan lingkungan belajar yang peduli dan menantang. Kami membekali semua siswa
dengan keterampilan, pengetahuan, dan disposisi yang diperlukan untuk menjadi anggota
masyarakat yang berharga dan produktif. Misi kami adalah "Untuk menginspirasi dan
memberdayakan siswa kami untuk berkembang sebagai pembelajar seumur hidup."

Apa yang Membuat Sekolah Kami Berbeda?

Sekolah kami terdiri dari dua kampus yang memiliki halaman sekolah yang luas dan menarik.
Kami percaya dalam mengembangkan 'seluruh anak' dan memiliki fokus yang kuat pada
kesejahteraan sosial dan emosional. Setiap kampus sekolah memiliki konselor sekolah, memiliki
Program Kesadaran Sosial dan Emosional (SEA) yang kuat, dan bekerja dengan sejumlah
lembaga eksternal untuk mendukung siswa dan keluarga. Sekolah memiliki program Bahasa
Inggris sebagai Bahasa Tambahan (EAL) dan program Dukungan Bahasa, dan menyediakan
Intervensi Membaca dan Bimbingan Belajar dalam Keaksaraan dan Berhitung.

Epping Primary School memiliki fokus yang kuat pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
di mana iPad, Laptop, dan Chromebook digunakan sebagai alat yang efektif dalam pembelajaran
siswa kami di semua tingkat tahun. Kami memiliki staf yang sangat terampil yang telah
membangun kapasitas mereka dalam kaitannya dengan TIK dan menggunakannya untuk
melibatkan, memotivasi, dan memperluas pembelajaran siswa di luar kelas. Kami menyediakan
21st Century Learning dimana siswa kami pemikir kritis dan kreatif, kolaboratif dan pemecah
masalah.

Semua pertanyaan pendaftaran tentang High Street dapat ditangani dengan menghubungi staf
kantor depan kami di (03)9401-1389 atau pertanyaan tentang Kampus Greenbrook kami, silakan
hubungi kami di (03)9401-3256.

Saya berharap dapat menyambut Anda di sekolah kami.
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Barbara McKenzie, Kepala Sekolah
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Transisi dari TK-2021

SELAMA TERM 4 2021

● Guru persiapan akan menghubungi TK untuk bertemu dengan anak-anak selama bagian
akhir dari Semester Empat.

● Kami mendorong semua orang tua untuk mendaftarkan anak-anak mereka sesegera
mungkin untuk alasan perencanaan dan kepegawaian, bagaimanapun, pendaftaran akan
diterima setiap saat.

● Guru akan terus bekerja dengan TK setempat untuk memungkinkan siswa masa depan
untuk terlibat dengan sekolah dan menjadi akrab dengan lingkungan sekolah.

● Guru juga akan membahas kebutuhan individu setiap siswa. Anda akan menerima
dokumen di mana Anda dapat meminta teman tertentu yang Anda inginkan untuk
ditempatkan bersama anak Anda.

Karena pembatasan COVID 19, program transisi sekolah normal mungkin tidak dapat
berlangsung. Jika ini terjadi, guru Persiapan akan merencanakan sesi transisi alternatif yang
terdiri dari kegiatan berbasis literasi dan kerajinan untuk anak-anak yang terdaftar di Epping
Primary School untuk tahun 2022 selama bulan November.
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2022 Mulai Sekolah
Jumat 28 Januari Hari pertama Guru dan HARI BEBAS

SISWA
Senin 31st Januari Semua P-6 anak-anak sekolah commence

pada 9:00am.
PERSIAPAN MULAI PADA HARI INI.
Kali akan terhuyung-huyung untuk
memungkinkan siswa untuk menetap.

Semua Rabu di bulan Februari Persiapan terlibat dalam wawancara
individu - penilaian 1:1 Numeracy and
Literacy.sayaWaktu wawancaraakan
dikirim ke keluarga melalui surat.

Maret dan seterusnya Anak-anak persiapan menghadiri sekolah
penuh waktu (dari Senin sampai Jumat).

2022 Term Tanggal
TERM 1 Senin 31st Januari (siswa) sampai Jumat 8th April

JANGKA2 Selasa 26 April hingga Jumat24 Juni

JANGKA 3 Senin 11th Juli sampai Jumat 16th September

JANGKA 4 Senin 3rd Oktober Selasa 20 Desember

Sekolah Harian Jadwal
8.45

Tiba di sekolah dari 8.45 saya. Guru sedang bertugas di halaman saat ini.
Guru di ruang kelas dari 8.50 pagi bagi siswa untuk memasuki ruang kelas dan
bersiap-siap.

9.00 Sesi Pembelajaran PertamaSesi Pembelajaran

10.00 Kedua
Jajan Sehat (makanan otak) pada pukul 10.00

10.50 WaktuMakanWaktu

11.00 IstirahatIstirahat Bermain

11.30 Sesi Pembelajaran Ketiga

12.30 Sesi Pembelajaran Keempat

1.20 Waktu

1,30 Makan SiangMakan Siang Waktu Bermain

2.30 Sesi Pembelajaran Akhir

3.30 Pulang
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PersiapanSekolah
Memulai sekolah adalah tonggak sejarah yang menarik dalam kehidupan seorang anak – alasan
untuk perayaan. Ini melibatkan kemitraan yang erat antara rumah dan sekolah untuk menyediakan
lingkungan yang stabil dan penuh perhatian di mana setiap anak dapat tumbuh dan berkembang
sepenuhnya.

Di bawah ini adalah beberapa informasi bermanfaat tentang memulai sekolah, apa yang dapat
Anda harapkan dan cara-cara Anda dapat membantu anak Anda, terutama dalam beberapa
minggu pertama.

● Bicaralah secara positif dengan anak Anda tentang mulai sekolah. Bicara tentang bertemu
teman baru, bermain game, bernyanyi, dan membuat sesuatu.

● Bicarakan tentang berapa lama hari sekolah akan berlangsung dengan cara yang dapat
dipahami anak. 'Selama lebih ramah, tetapi Anda akan makan siang setelah itu, dan
mungkin beberapa cerita, dan kemudian saya akan datang dan menjemput Anda'.

● Tetapkan rutinitas yang kuat karena ini penting untuk membantu anak Anda menyesuaikan
diri dengan kehidupan sekolah. Cobalah untuk konsisten sehingga anak Anda tahu apa
yang diharapkan.

● Mintalah anak Anda untuk berlatih mengenakan dan melepas seragam sekolah mereka
dan mengemas tas sekolah mereka.

● Bicara tentang rutinitas toilet, termasuk mencuci tangan dan penggunaan urinoir untuk
anak laki-laki. Caramengunci dan membuka kunci pintu toilet.

● Bicarakan tentang apa yang Anda lihat dan lakukan dengan anak Anda. Dorong mereka
untuk menyebutkan nama orang dan menyanyikan lagu dan lagu anak-anak-dalam bahasa
apa pun!

● BACA dengan anak Anda setiap malam dan diskusikan karakter dan peristiwanya.
Membaca setidaknya 15 menit setiap malam penting untuk mengembangkan pembaca
yang kuat.

● Dorong anak Anda untuk melakukan hal-hal untuk diri mereka sendiri seperti membawa tas
sekolah mereka sendiri, meletakkan tas mereka di pengait tas dan membuka kotak makan
siang mereka. Kemandirian adalah keterampilan penting bagi semua anak untuk
berkembang.

● Pastikan anak Anda tahu di mana harus menemui Anda pada waktu penjemputan. Beri
tahu anak Anda untuk selalu menunggu di kelas bersama guru jika Anda dijemput dan
berdiskusi dengan mereka untuk JANGAN PERNAH meninggalkan sekolah dengan orang
asing. Penting untuk tepat waktu untuk mengurangi kecemasan.

● Pastikan anak Anda tidur nyenyak. Anak yang lelah tidak dapat belajar secara efektif.
Banyak Persiapan siswa pergi tidur pada pukul 19.00, tetapi kebutuhan tidur berbeda-beda
pada setiap anak.

PERKEMBANGAN EMOSIONAL
Di sekolah, anak-anak harus mengatasi perasaan mereka dalam berbagai situasi. Penting untuk
BERBICARA dengan anak-anak Anda tentang bagaimana perasaan mereka dan bagaimana
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mereka menghadapi perasaan mereka. Luangkan waktu untuk mendengarkan pertanyaan dan
kekhawatiran mereka dan jawablah dengan jujur. Dorong anak Anda untuk berbicara dengan guru
jika mereka memiliki kekhawatiran. Kita perlu menyadari masalah apa pun sehingga kita dapat
membantu. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang bagaimana anak Anda beradaptasi, jangan
ragu untuk berbicara dengan guru kelas anak Anda.

PEMISAHAN
Beri tahu anak Anda bahwa Anda akan meninggalkannya di sekolah TETAPI Anda akan kembali
untuk mengambilnya di kemudian hari. Adalah normal bagi anak-anak untuk merasa cemas atau
kesal di sekitar waktu putus sekolah dan anak-anak umumnya cepat beradaptasi setelah putus
sekolah.

KEMANDIRIAN
Di sekolah kami mendorong siswa kami untuk mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab.
Di rumah Anda dapat mendorong anak Anda untuk:

● MELEPAS DAN MENGGUNAKAN pakaian luar sendiri, mengatur ritsleting dan kancing,
dan melepaskan barang-barang ini

● mengikat tali sepatu – ini membutuhkan ketekunan

● mengunjungi toilet secara mandiri, menyiram setelah digunakan dan kemudian mencuci
tangan dan untuk menyesuaikan pakaian

● menggunakan tisu untuk menyeka/mengusap hidung, dan mengetahui pentingnya menutup
mulut dan hidung saat batuk atau bersin

● mengemas mainan, buku dan bahan dengan rapi setelah digunakan

● mengenali nama sendiri pada barang, pakaian, kotak makan siang, dll . di

Victoria modern kursif tulisan atau huruf besar dan tahu nama lengkap mereka

● membuka dan menutup kotak makan siang mereka dan makan dari ini tanpa membuat
berantakan

● berbagi hal-hal (tidak makanan), bergiliran dan bekerja sama dengan orang lain (tnya
termasuk mendengarkan orang lain, petunjuk dan cerita)

● know cara menggunakan persilangan sekolah yang diawasi

● memegang pensil dengan benar dan memotong dengan gunting

● menyelesaikan tugas-tugas kecil di rumah seperti menata meja, membersihkan piring,
mengelap bangku

● membuat pilihan sendiri

● mencoba hal-hal yang tidak pasti

● terus dilakukan sampai tugas selesai.

PERCAYA DIRI
Anak-anak yang percaya diri fleksibel dan mampu menghadapi situasi baru. Membuat kesalahan
adalah bagian penting dari pembelajaran. Pujilah anak Anda untuk having sebuah go dan
tunjukkan kepada mereka bahwa Anda menghargai upaya mereka, bukan hanya produk jadi.
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Tunjukkan minat pada apa yang dilakukan anak Anda di sekolah. Di atas segalanya, bicaralah
secara positif tentang sekolah dan hargai apa yang terjadi di sini.

Kami memahami bahwa tidak semua anak berada pada tahap belajar dan perkembangan yang
sama pada waktu yang sama. Yang penting adalah menumbuhkan keinginan untuk belajar pada
anak-anak, rasa bangga dalam pekerjaan mereka dan penghargaan terhadap nilai orang lain.
Sangat penting bahwa orang tua tidak membandingkan pembelajaran anak mereka dengan yang
anak-anak lain, karena hal ini dapat berdampak negatif pada mereka. harga diri

KETERAMPILAN SOSIAL
Di sekolah, mendengarkan orang lain, berbagi, bergiliran dan mengikuti instruksi adalah aspek
penting dari pembelajaran. Cara yang Anda dapat mendukung pengembangan keterampilan ini di
rumah adalah:

● if Anda sudah dalam percakapan dan anak Anda ingin berbicara dengan Anda,
mengingatkan dia / dia bahwa itu adalah sopan menunggu

● encourage anak Anda untuk barang-barang berbagi dan bergiliran dengan saudara dan
teman-teman

● anakllow  Anda untuk memiliki percakapan dengan orang dewasa dikenal di luar kelompok
keluarga

● let tahu anak Anda bahwa ia / dia tidak bisa selalu mendapatkan / nya dengan caranya
sendiri

● sebuahllow anak Anda untuk menghibur dia / dirinya sendiri - tidak selalu memberikan
saran atau mainan.

Toileting KECELAKAAN
Sometimes toileting kecelakaan terjadi sementara anak-anak yang terbiasa dengan
rutinitas sekolah dan menggunakan toilet sekolah. Karena peraturan kesehatan, sekolah
tidak boleh 'meminjamkan' pakaian dalam dan kaus kaki ganti jika terjadi kecelakaan toilet.
Harap mengemas tas sekolah anak Anda dengan kaus kaki, pakaian dalam dan celana
ganti yang bersih dalam kantong plastik berlabel nama anak Anda untuk digunakan jika
diperlukan.
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PELABELAN BAGIAN
Kadang-kadang barang-barang dapat hilang atau salah tempat, terutama dalam beberapa
minggu pertama sekolah. Harap beri label dengan jelas pada semua barang milik anak
Anda dengan nama lengkapnya dan tunjukkan pada anak Anda di mana label ini berada
untuk membantu mereka menemukan barang yang hilang. Kami meminta orang tua untuk
sesekali memeriksa nama pada barang-barang karena pencucian biasa memudarkan
huruf-huruf pada barang-barang pakaian.

Kotak Makan Sehat
Di Sekolah Dasar Epping, kami mendorong siswa untuk membawa makan siang sehat ke sekolah
setiap hari dan jika memungkinkan, pilih makanan telanjang. Makanan telanjang adalah makanan
tanpa kemasan seperti buah segar, sayuran, dan sandwich sehat. Anak-anak juga didorong untuk
membawa botol air ke sekolah untuk digunakan di dalam kelas. Ini dapat diisi ulang menggunakan
air mancur minuman di luar.

Epping Primary School juga menjadwalkan istirahat makan otak setiap hari bagi anak-anak untuk
mengemil makanan sehat otak selama waktu kelas tertentu, untuk menjaga tingkat energi. Brain
Food memberi siswa ledakan energi di pagi hari yang memberi siswa lebih banyak energi untuk
belajar dan memberi siswa keterampilan seumur hidup seputar makan sehat. Makanan Otak
umumnya tidak diproses dan memastikan pelepasan glukosa yang lambat daripada perbaikan
cepat yang disediakan oleh makanan tinggi gula / lemak. Berikan anak Anda makanan otak
'telanjang' setiap hari seperti sepotong buah atau sayuran. Makanan otak terjadi pada
jam 10 pagi setiap hari.

SNACK PENGATURAN
Siswa makanmereka di snack bawah pengawasan guru dari 10:50-11:00. Sebagian besar anak
sudah lapar saat ini dan menikmati camilan kecil, misalnya kue sultana, stik keju, potongan buah,
dll. Untuk membantu anak Anda memahami perbedaan antara camilan dan makan siang,
bungkuslah secara terpisah dan diskusikan hal ini dengan anak Anda. Lebih baik lagi, mintalah
anak Anda membantu mengemas makanan ringan dan makan siang mereka!

PENGATURAN MAKAN SIANG
Semua anak akan makan siang di kelas mereka dari 13:20-13:30. Anda perlu memastikan bahwa
anak Anda membawa bekal makan siang ke sekolah SETIAP HARI, dimulai pada hari pertama.

PESANAN MAKAN SIANG
Meskipun sekolah tidak memiliki kantin, kami menawarkan pesanan
makan siang melaluilokal toko. Silakan lihat menu pesanan makan siang
terlampir untuk harga. Kami mendorong Anda untuk menunggu sampai
anak Anda terbiasa dengan rutinitas sekolah sebelum mengirim mereka
bersama dengan pesanan makan siang. Guru akan melalui proses pemesanan makan siang
dengan anak Anda. Harap pastikan nama,,anak Anda kelas dan nomor kamardiberi label dengan
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jelas pada pesanan makan siang mereka. Pesanan makan siang tersedia setiap hari di High
Street dan pada hari Jumat di Greenbrook.

Untuk membantu menjaga sekolah kami terlihat bersih dan rapi, siswa tidak dapat makan
makanan mereka di luar.

HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIINGAT TENTANG MAKAN SIANG Makan siang

● anak Anda harus dalam kotak makan siang yang diberi nama dengan jelas.

● Minuman harus dalam wadah yang tidak mudah pecah dengan nama yang jelas (tidak ada
minuman atau jus rasa, air hanya).

● Tolong jangan beri anak Anda makanan terlalu banyak.

● Bungkus bening/film plastik sering kali sulit dibuka oleh anak kecil. Pilih makanan dan
wadah telanjang jika memungkinkan.

● Jelaskan dan praktikkan di rumah sebelum mulai sekolah, urutan makan, misalnya mulai
dengan sandwich, lalu buah, diikuti dengan suguhan khusus.

ANAPHILAXIS
Anafilaksis adalah kondisi medis dengan konsekuensi serius. Di sekolah kami memiliki
sejumlah kecil anak-anak yang memiliki berat, hidup-alergi mengancam untuk
kacang-kacangan dan telur. Meskipun hal ini mungkin tidak mempengaruhi kelas anak
Anda secara langsung, kami meminta Anda untuk berdiskusi dengan anak Anda tentang
perlunya tidak berbagi makanan di sekolah. Karena risiko anafilaksis, kami juga tidak
menganjurkan berbagi makanan, seperti kue, untuk ulang tahun anak-anak. Jika Anda
ingin membagikan sesuatu yang istimewa untuk ulang tahun anak Anda, silakan berbicara
dengan guru anak Anda untuk mendiskusikan alternatifnya. Jika anak Anda menderita
anafilaksis, harap berikan sekolah salinan rencana keamanan anafilaksis dan epipen untuk
anak Anda.

Harap Diperhatikan: karena pembatasan COVID-19, berbagi makanan dalam bentuk
apa pun tidak dimungkinkan pada tahun 2021-2022.

Hari Pertama di Sekolah
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Ada beberapa langkah sederhana yang dapat Anda ikuti untuk memastikan hari pertama anak
Anda di sekolah menyenangkan dan santai.

● Persiapkan dan persiapkan semuanya. Lakukan latihan berpakaian, mengemas tas,
mengidentifikasi makanan ringan dan makan siang, dan membuka kotak makan siang dan
botol air sebelum mulai sekolah.

● Bicaralah tentang rutinitas harian (lihat Jadwal Sekolah Harian di halaman 4) dan mintalah
anak Anda menggambar apa yang mungkin mereka lakukan pada saat-saat ini.

● Permainan peran beberapa "Bagaimana jika?" situasi. Bagaimana jika Anda tidak dapat
menemukan teman saat bermain? Bagaimana jika Anda tidak bisa membuka kotak makan
siang Anda? Bagaimana jika Anda perlu pergi ke toilet? Bagaimana jika Anda merasa
sakit?

Pada hari pertama sekolah, orang tua dipersilakan untuk menemani anak-anak mereka ke dalam
kelas (menunggu pembatasan COVID). Setelah anak Anda membongkar tasnya dan mulai
melakukan aktivitas, inilah saatnya untuk 'selamat tinggal'. Hal yang paling baik untuk Anda dan
anak Anda adalah ucapan selamat tinggal yang cepat dan positif. Perpisahan yang
berkepanjangan sering berakhir dengan air mata yang tidak perlu dan membuat anak-anak kesal.
Guru kelas dan staf pendukung akan ada di sana untuk membantu masalah pemisahan apa pun.

Harap Diperhatikan: karena pembatasan COVID-19, ini mungkin tidak dapat dilakukan pada
tahun 2022.

Pada Hari Pertama anak Anda harus membawa:

● Topi Sekolah (dinamai dan disimpan di sekolah)

● Tas sekolah (dengan pakaian ganti)

● Camilan sekolah, makan siang dan botol air.

Topi sekolah akan disimpan di sekolah untuk memastikan anak-anak selalu terlindungi selama
berada di luar. Sesuaisekolah kami Kebijakan Sun Smart, anak-anak harus mengenakan topi
dari bulan September hingga April. Harap beri label pada semua barang di atas dengan nama
depan dan nama belakang anak Anda, serta semua pakaian, sepatu, kotak makan siang, tutup,
wadah minuman, dll. Dengan cara ini, jika ada yang hilang, barang tersebut dapat dikembalikan
dengan mudah.
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Minggu Pertama di Sekolah
MENGUCAPKAN SELAMAT TINGGAL
Tetapkan rutinitas kedatangan – guru menyapa, mengizinkan anak-anak untuk menyimpan
barangbarang mereka sendiri
-, dll. Beri tahu anak Anda kapan Anda akan kembali misalnya “Saya akan kembali ke rumah
waktu untuk menjemput Anda.” Ucapkan selamat tinggal, dengan ciuman, pelukan atau lambaian
tangan, lalu pergi. Jadilah tegas dan penuh kasih!

KETIKA ANDA KEMBALI
Pertahankan jadwal penjemputan yang dapat diprediksi. Cobalah untuk tidak bertanya kepada
anak Anda, “Apakah kamu merindukanku?” atau "Aku merindukanmu", terutama untuk anak-anak
tentatif. Bagikan antusiasme anak Anda dan ceritakan kembali pengalaman sekolah mereka,
secara positif. Tetapkan rutinitas perpisahan dengan guru dan teman sekelas. “Sampai jumpa
besok pagi” – lalu pergi bersama anak Anda.

PUTUS – PULANG
Semua orang tua diminta menunggu di luar gedung. Guru akan membawa setiap kelas ke luar
untuk menemui orang tua di penghujung hari dan akan selalu menunggu dengan anak Anda
sampai mereka dikumpulkan.

Harap Dicatat: Rutinitas ini tergantung pada pembatasan COVID-19.

BERTEMAN
Cobalah untuk tidak meningkatkan kecemasan anak Anda dengan terus-menerus bertanya,
“Kamu bermain dengan siapa hari ini?” Fokus pada POSITIF, tunggu anak Anda memberikan
informasi tentang “kejadian” di sekolah – berikan waktu bagi anak untuk menilai situasi baru.
Anak-anak biasanya tidak berteman "seumur hidup" sampai usia sekitar 12 tahun. Sebaliknya,
mereka bermain dengan kelompok teman yang berbeda pada waktu yang berbeda. Tanyakan
tentang pekerjaan itu, apa yang menyenangkan tentang hari itu, atau apakah cerita hari itu bagus.
Tunggu informasi tentang pertemanan. Ketika anak Anda siap untuk berteman, Anda akan
menjadi orang pertama yang tahu.

ANAK YANG MENANGIS
Kita tahu betapa stresnya orang tua jika anak enggan untuk berpisah dari mereka; namun,
anak-anak hampir selalu melakukan aktivitas setelah orang tuanya pergi. Anak Anda perlu
memahami bahwa pergi ke sekolah adalah bagian dari proses tumbuh dewasa. Ada empat area
yang harus tetap konsisten untuk membantu meminimalkan masalah pemisahan:

1. Jangan berlama-lama. Jika Anda mengalami kesulitan berpisah dari anak Anda, cobalah untuk
tidak menunjukkan bahwa Anda kesal, karena anak Anda akan menangkap kesusahan Anda dan
mencerminkannya.

2. Bawa anak Anda ke sekolah tepat waktu. Terlambat memang menjengkelkan dan dapat
menyebabkan kecemasan bagi anak-anak.

3. Selalu pastikan bahwa Anda ada di sana untuk menjemput anak Anda sepulang sekolah jika
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dia mengharapkan Anda. Anak Anda harus dapat menghabiskan waktu ini jauh dari Anda dengan
keyakinan bahwa Anda, atau orang lain yang dia percaya, akan ada di sana ketika setiap hari
berakhir. Jika Anda akan terlambat, harap hubungi sekolah agar anak tidak terlalu tertekan.

4. Jangan pernah, kecuali jika anak tersebut benar-benar sakit, membiarkan anak Anda tinggal di
rumah bersama Anda 'sekali ini saja'. Hal ini dapat mengajarkan anak bahwa kehadiran di sekolah
adalah masalah pilihan, bukan persyaratan hukum. Tentu saja, jika anak benar-benar sakit, tinggal
di rumah adalah wajib.
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Informasi umumInformasi
KONTAK DARURAT
darurat pada formulir Pendaftaran sangat penting. Informasi terkini sangat penting, dan orang tua
diminta untuk segera memberi tahu sekolah tanpa penundaan, tentang perubahan nomor telepon
(ponsel, rumah, tempat kerja), kontak darurat, dll.

SEKOLAH KEHADIRAN - 'TIDAK BOLEH UNTUK BE AWAY'

Siswa wajib hadir di sekolah setiap hari. Jika anak Anda tidak hadir karena sakit atau alasan lain,
Anda perlu memberikan penjelasan atas ketidakhadiran anak Anda ke sekolah. Ini semudah
menelepon wanita cantik di kantor, mengirim catatan / sertifikat ke sekolah atau mencatat
ketidakhadiran di COMPASS. Jika seorang anak datang terlambat atau meninggalkan sekolah
selama hari sekolah, orang tua harus pergi ke kantor dan mengeluarkan anak mereka. Tolong
jangan langsung ke kelas anak Anda. Anak-anak tidak masuk sekolah pada hari-hari kurikulum
dan orang tua akan diberikan pemberitahuan yang memadai tentang hari-hari bebas murid ini
melalui buletin sekolah.

KETEPAT WAKTU
Orang tua diminta untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tepat waktu tiba di sekolah setiap
pagi. Ketika siswa datang terlambat, mereka dapat mengganggu pengajaran pelajaran atau
melewatkan informasi penting. Guru bertugas setiap hari sekolah mulai pukul 08:45. sampai
15:45. Setelah pukul 15:45 anak-anak yang belum dijemput akan diminta menunggu di kantor
sampai dijemput. Kami merekomendasikan anak-anak tiba antara pukul 08:45 dan 9:00. Yang
paling penting adalah anak-anak berada di sekolah dan siap untuk memulai kelas pada pukul
9.00.

CUACA BASAH
Selama cuaca basah, pastikan bahwa anak Anda memiliki pakaian dan alas kaki yang sesuai.
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Sebuah ringan jaket tahan air sangat penting untuk dipakai di luar. Anak-anak tetap berada di
dalam ruang kelas mereka dan terkadang lusa pada hari-hari basah, hari-hari berangin dan
selama periode panas yang ekstrem.

PROGRAM BUDDY
Di Term Satu, anak-anak Persiapan akan diberikan seorangKelas Lima teman. Teman bertemu
setiap dua minggu sepanjang tahun dan melakukan berbagai kegiatan bersama. Selama
minggu-minggu pertama sekolah, anak-anak Kelas 5 menjaga teman-teman mereka di taman
bermain.

KUNJUNGAN DAN SERANGAN
Anak-anak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam jelajah atau tamasya sepanjang
tahun. Guru merencanakan kunjungan dan kunjungan yang sesuai agar sesuai dengan program
pendidikan sekolah dan unit penyelidikan. Catatan izin akan dikirim di Kompas. Persetujuan dan
pembayaran (bila diperlukan) harus diberikan sebelum batas waktu agar anak Anda dapat
melakukan perjalanan yang direncanakan. Sayangnya, anak Anda tidak akan dapat hadir jika
pembayaran ini tidak dilakukan sebelum acara.

HILANG PROPERTI
Harap sebutkan semua barang milik anak Anda dengan jelas dan dorong anak Anda untuk
menjaga barang-barangnya. Jika perlu, gunakan spidol permanen. Jika ada barang yang salah
tempat, harap periksa Barang Hilang secara rutin di setiap kampus.

SERAGAM SEKOLAH
Sekolah memiliki kebijakan wajib seragam sekolah, yang bertujuan untuk mengembangkan
persatuan, kebanggaan dan rasa identitas di Epping Primary School. Mengenakan ember atau
topi bertepi lebar wajib dikenakan dari awal September hingga akhir April karena kami adalah Sun
Smart School. Seragam tersedia dari PSW dengan mengunjungi outlet Campbellfield mereka atau
membeli secara online. Salinan daftar Harga Seragam dan detail pemesanan disertakan dalam
paket pendaftaran Anda.

KESELAMATAN DI TEMPAT BERMAIN

● Di semua jam istirahat dan makan siang, anggota staf bertugas.
● Tali tidak dianggap sebagai alas kaki yang cocok untuk sekolah. Harap pastikan anak Anda

mengenakan sepatu sekolah atau sepatu lari tertutup.
● Anjing tidak diperbolehkan berada di halaman sekolah

selama jam sekolah.
● Anak-anak dapat naik sepeda atau skuter ke sekolah tetapi

harus berjalan satu kali melalui gerbang sekolah. Karena
undang-undang keselamatan jalan, anak-anak juga diwajibkan
memakai helm. Sepeda dan skuter dapat disimpan di ruang sepeda
di masing-masing kampus.
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SUNSMART
Kami adalah sekolah Sun Smart. Akibatnya, dalam Syarat Satu dan Empat, siswa akan diminta
untuk memakai topi sekolah while bermain di luar. Siswa yang tidak memakai topi diharuskan
bermain di bawah naungan luar area selama istirahat dan makan siang. Topi sekolah tersedia
untuk dibeli dari PSW.

PENYAKIT ATAU KECELAKAAN
Kecelakaan sulit untuk dihindari sepenuhnya, tetapi pengawasan oleh anggota staf setiap saat
akan menguranginya seminimal mungkin. Jika terjadi kecelakaan, anak Anda akan dirawat
sementara tindakan darurat diambil. Sedapat mungkin Anda akan dihubungi dan dikonsultasikan
sebelum perawatan medis dicari. Sekolah kami hanya diperlengkapi untuk menangani penyakit
dan cedera ringan. Kami tidak memiliki staf yang tersedia untuk memberikan asuhan
keperawatan. Jika anak Anda sakit, segala upaya akan dilakukan untuk menghubungi Anda. Jika
ini tidak memungkinkan, kontak akan dilakukan dengan kontak darurat pada file informasi darurat
anak Anda.

BARANG BERHARGA
Kami menganjurkan anak-anak untuk tidak membawa barang berharga atau mainan ke sekolah
karena dapat rusak atau hilang.

PENATALAKSANAAN ASMA
Jika anak Anda menderita asma, pastikan pihak sekolah mengetahui kondisinya. Rencana
Tindakan Asma Siswa harus diselesaikan. Obat yang sesuai harus dikirim ke sekolah bersama
anak dan disimpan di tas sekolahnya jika diperlukan.

SEKOLAH PERAWAT KUNJUNGAN
Persiapan memiliki visi, pendengaran dan pemeriksaan kesehatan umum oleh staf perawat
sekolah dan petugas medis. Kuesioner akan dikirim ke rumah dalam jangka waktu satu untuk
Anda isi dan kembalikan.
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Komunikasi
KOMPAS

Pada Epping Primer kita menggunakan KOMPAS sebagai cara untuk
memantau kehadiran siswa dan untuk berkomunikasi rumah informasi
kunci untuk keluarga.

Guru menandai gulungan secara elektronik menggunakan COMPASS dan orang tua dapat
menjelaskan ketidakhadiran menggunakan portal kompas. Kompas mencakup banyak fitur
berbeda, termasuk kemampuan untuk:

▪ Memantau kehadiran anak Anda dan memasukkan penjelasan untuk kedatangan atau
ketidakhadiran yang terlambat.

▪ Berkomunikasi dengan guru anak Anda dan perbarui detail keluarga Anda.
▪ Lihat 'Berita Saya', umpan berita tentang pengumuman, peringatan, dan pembaruan sekolah.

Detail login akan dikirim ke rumah pada Term 4 tahun 2021 atau awal Term Satu tahun 2022.
Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis di ponsel Anda atau perangkat lain yang kompatibel.

Jungkat-jungkit
Seesaw adalah aplikasi gratis yang memungkinkan anggota keluarga
untuk tetap up to date dengan belajar anak mereka dan dengan mudah
berkomunikasi antara sekolah dan rumah. Di Epping Primary School
Seesaw adalah salah satu penghubung utama kami antara rumah dan
sekolah untuk berbagi dan merayakan pembelajaran siswa. Guru kelas
Anda akan mengirimkan informasi ke rumah tentang Jungkat-jungkit di Term Satu.

PERAKITAN
Setiap kampus mengadakanoleh seluruhsekolah dipimpinsiswa pertemuan yang setiap dua
minggu pada hari Jumat sore. Semua orang tua dan pengasuh dipersilakan untuk hadir.

NEWSLETTERS
Newsletter online tersedia untuk keluarga setiap dua minggu. Tim Tingkat Tahun juga mengirim
pulang Buletin setiap istilah melalui Jungkat-jungkit dan Kompas.
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Kurikulum dan Spesialis
BAHASA INGGRIS
Bahasa Inggris mencakup tiga bidang:
● Membaca dan Melihat
● Menulis
● Berbicara dan Mendengarkan

Sekolah kami memiliki lokakarya membaca yang merupakan kelompok kecil yang berfokus pada
pengajaran siswa untuk menggunakan strategi khusus untuk mendukung dan mengembangkan
bacaan mereka melalui pemahaman, akurasi, kefasihan dan memperluas kosakata.

Menulis didasarkan pada program Big Write. Siswa menerapkan keterampilan yang telah mereka
pelajari dalam pengajaran kelompok kecil untuk menulis berbagai jenis teks sepanjang tahun.
Kami menggunakan program Literasi Cinta Anak Kecil untuk mengembangkan pengetahuan
phonic.

Berbicara dan mendengarkan dimasukkan ke dalam semua bidang kurikulum.

MATEMATIKA
Matematika juga memiliki bidang belajar yang berbeda:
● Bilangan dan Aljabar
● Pengukuran dan Geometri
● Statistik dan Probabilitas

Konsep yang paling penting adalah persiapan untuk mempelajari angka 0 - 10 dan memastikan
bahwa semua siswa merasa nyaman dengan mengatakan, membuat, menulis, menggambar dan
memanipulasi angka-angka ini.

SEA - Pembelajaran Sosial Emosional
Program ini diajarkan oleh guru kelas dan berfokus pada berbagai topik kesejahteraan seperti
syukur, bergaul, ketekunan, kepercayaan diri, perhatian, organisasi pribadi dan ketahanan.

SENI VISUAL
Program Seni mencakup banyak aspek Seni Visual termasuk lukisan dan kerajinan. Sekolah
memilikidua tahunan Seni Pameranuntuk memamerkan karya siswa.

SENI PERFORMING
Anakanak -belajar tentang musik, tari, dan drama melalui programseimbang kegiatan praktis yang
termasuk menyanyi, mendengarkan, bermain, bergerak, berbicara, dan berkreasi. Sekolah
memiliki produksi seluruh sekolah dua tahunan.
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ITALIA
Anak-anak berpartisipasi dalam sesi bahasa Italia mingguan di mana mereka belajar salam,
berhitung dan alfabet serta menyanyikan lagu dan mendengarkan cerita terkenal dalam bahasa
Italia. Siswa merayakan semua hal Italia selama Hari Italia kami.

PERPUSTAKAAN
Setiap kampus di Epping Primary School memiliki perpustakaan dan setiap kelas mengunjungi
perpustakaan setiap minggu. Selama sesi ini, siswa dapat meminjam hingga tiga buku sekaligus.
Tas perpustakaan wajib dibawa saat meminjam buku dari perpustakaan. Satu buku dapat dipinjam
pada satu waktu oleh persiapan dan ketika anak-anak mengembangkan tanggung jawab yang
lebih besar, mereka akan diizinkan untuk meminjam tiga buku sekaligus. Jangka waktu
peminjaman adalah satu minggu. Buku dapat dikembalikan setiap hari; ada bak perpustakaan di
setiap kelas untuk pengembalian ini.

PENDIDIKAN FISIK
Selama pelajaran Pendidikan Jasmani, anak-anak akan mengalami program berurutan di bidang
gerakan, tari, kebugaran, renang, permainan dan keterampilan, dan senam. Sepanjang
tahun-tahun sekolah dasar mereka, anak-anak juga akan memiliki kesempatan untuk
berpartisipasi dalam atletik, pertandingan olahraga antar sekolah, lintas alam, dan berbagai acara
olahraga lainnya.

PMP
The Perceptual Motor Program (PMP) adalah program berbasis gerakan yang membantu siswa
yang lebih muda meningkatkan koordinasi mata/tangan dan mata/kaki, kebugaran,
keseimbangan, gerak dan keterampilan pelacakan mata. Persiapan berpartisipasi dalam sesi
PMP setiap dua minggu dengan guru kelas mereka.

SWIMMING
High Street: Siswa dari P-4 berpartisipasi dalam pelajaran renang di YMCA Epping. Persiapan
berenang seminggu sekali di Term Empat. Informasi akan dikirim ke rumah tentang program ini di
Term Tiga.

Greenbrook: Semua siswa dari P-6 berpartisipasi dalam pelajaran renang di YMCA Epping di
Term Tiga. Informasi akan dikirim ke rumah tentang program ini di Term Dua.
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Perayaan dan Acara Spesial
100 HARI PERSIAPAN
Anak-anak akan merayakan di Term 3 hari ke-100 mereka berada di Persiapan! Ini adalah
perayaan yang luar biasa, dan kami akan mengirimkan lebih banyak informasi lebih dekat ke
acara tersebut. Biasanya, siswa didorong untuk berdandan seperti orang berusia 100 tahun,
seperti yang Anda lihat pada gambar di bawah ini. Kami juga menjalankan banyak kegiatan
berbeda berdasarkan angka 100.

PERSIAPAN SARAPAN
Di Semester Empat, para siswa memiliki kesempatan untuk merasakan sarapan Persiapan
sebagai bagian dari program perkemahan sekolah. Siswa tiba lebih awal di sekolah dengan
piyama mereka dan mendapatkan sarapan khusus dengan teman sebaya dan guru mereka. They
then get changed into their school uniform at school and remain at school for the rest of the day.
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