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Dear parents/carers
We are writing to update you on some upcoming events for the week beginning Monday 29th November 2021.
Monday 29th November is a training day, and the school will be closed to all children. This date has already
been issued and is part of our ongoing efforts to improving the quality of learning at Tile Cross Academy.
Tuesday 30th November is our second 'Character Day' of the year, and we will re-open to all children at our
usual time of 08:20am for an 08:40am start. All children will need to attend in PE kit for sessions with the army
and inter House competitions. Please make sure your child is dressed appropriately for these sessions but also
the colder weather we are experiencing.
Wednesday 1st December is an 'Exam Skills Day' for Year 11. This is in response to the announcement earlier
on this term regarding exams for Year 11 in most subjects, to qualify for their GCSEs.
As part of this day, we will be issuing the mock exam timetable to Year 11s, which will take place from Monday
10th January 2021. We will write to all Year 11 families on this date with information about the study skills day
and issue you with a mock timetable as well, allowing you to successfully support your child as they approach
these vital first attempt at sitting a full range of exams.
Thursday 2nd December is a sad occasion for many of us at Tile Cross Academy as it is the funeral of our beloved
colleague, Russell Kennedy. Mr Kennedy took early retirement due to ill health earlier this year and sadly passed
away recently. Russell had been with us at Tile Cross as assistant and deputy head teacher and was a valued
member of the senior team and the science faculty. Mr Kennedy played an essential role in developing the ethos
and culture of the school as well as supporting many colleagues in their own professional and personal growth.
His loss is significant and to allow as many colleagues as possible who wish to attend his funeral, we will be
asking Years 9 and 10 to remain at home, to study remotely on Thursday 2nd December. Details of how to access
remote learning for Year groups 9 & 10 on this day will be released over the coming days. We recognise for
some children that this may be an issue, so would ask that you contact enquiry@tilecross.academy by Friday
26th November at 09:00am if you need us to offer a provision in school for your child in Years 9 & 10 only. Years
7, 8 & 11 are to attend school as normal on this day.
Friday 3rd December is a normal school day for all children, and we begin our countdown to reporting on
children's progress and character development across this term with full reports being issued in the last week
of term.
We will write to you before the end of term to share details of how we conclude this term before the Christmas
holidays and how we re-open in January 2022.
Yours faithfully,

P Marano
Headteacher

VAT REGISTRATION NO. 314957487

Head of School: Mr P Marano
Acting CEO: Mr P Weir

Gressel Lane
Tile Cross
Birmingham
B33 9UF
Tel: 0121 566 6400
Email: enquiry@tilecross.academy
Website: www.tilecross.academy

Dragi părinți/îngrijitori
Vă scriem pentru a vă tine la current cu unele evenimente care vor avea loc săptămâna viitoare, începand de
Luni, 29 Noiembrie 2021.
Luni, 29 Noiembrie, este o zi de pregatire profesionala a profesorilor, iar școala va fi închisă pentru toți copiii.
Această dată a fost deja emisă și face parte din eforturile noastre continue de îmbunătățire a calității învățării la
Tile Cross Academy.
Miercuri, 1 Decembrie, este o "Zi a abilităților de trecere a examenului GCSE" pentru Anul 11. Acest lucru este
ca răspuns la anunțul facut mai devreme cu privire la acest termen si la examenele pentru Anul 11, la cele mai
multe discipline, pentru a se califica pentru examenele GCSE.
Ca parte a acestei zile, vom emite calendarul examenelor “Mock” pentru Anul 11, care vor avea loc începând
de Luni, 10 Ianuarie 2021. Vom scrie tuturor familiilor din Anul 11 la această dată cu informații despre ziua
abilităților de studiu și vă vom emite și un calendar de simulare, permițându-vă să vă sprijiniți cu succes copilul
pe măsură ce se apropie de aceste prime încercări vitale de a susține o gamă completă de examene.
Ziua de Joi, 2 Decembrie, este o ocazie tristă pentru mulți dintre noi, cei de la Tile Cross Academy, deoarece este
înmormântarea iubitului nostru coleg, Russell Kennedy. Dl Kennedy s-a pensionat anticipat din cauza
problemelor de sănătate la începutul acestui an și, din păcate, a decedat recent. Russell a fost cu noi la Tile Cross
ca asistent și director adjunct și a fost un membru apreciat al echipei de seniori și al facultății de științe. Dl
Kennedy a jucat un rol esențial în dezvoltarea etosului și culturii școlii, precum și în sprijinirea multor colegi în
propria lor creștere profesională și personală. Pierderea sa este semnificativă și pentru a permite cât mai multor
colegi care doresc să participe la înmormântarea sa, vom cere anilor 9 și 10 să rămână acasă, să studieze de la
distanță Joi, 2 Decembrie. Detalii despre cum să accesați învățarea la distanță pentru grupele de anul 9 și 10 în
această zi vor fi lansate în zilele următoare. Recunoaștem ca, pentru unii copii, aceasta poate fi o problemă, așa
că v-as ruga să contactați enquiry@tilecross.academy până Vineri, 26 Noiembrie, la ora 09:00, dacă aveți nevoie
de noi pentru a oferi o ofertă în școală pentru copilul dumneavoastră numai în anii 9 și 10. Anii 7, 8 și 11 urmează
să meargă la școală așa cum este normal în această zi.
Vineri, 3 Decembrie, este o zi normală de școală pentru toți copiii și începem numărătoarea inversă pentru
raportarea progresului și evoluției caracterului copiilor în acest termen, cu rapoarte complete emise parintilor
în ultima săptămână de mandat.
Vă vom scrie înainte de sfârșitul semestrului pentru a vă împărtăși detalii despre modul în care încheiem acest
termen înainte de sărbătorile de Crăciun și cum redeschidem în Ianuarie 2022.
Cu Respect,

P Marano
Headteacher
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