
Щотижневий інформаційний бюлетень 

П'ятниця, 8 липня - Ukrainian  

Шановні батьки/опікуни, 

У нас був блискучий тиждень у TFA, 
головним моментом був наш перший 

‘Міжнародний день культури»’. 

Було чудово вітати стільки батьків та 
членів шкільної спільноти цього дня. 

Дякуємо всьому персоналу та 
студентам, які так важко 
працювали, щоб досягти 
величезного успіху. 

З повагою, 

Mr Mackintosh, 

Ми організували 

Міжнародний день культури щоб відзначити 
різноманітність, яка існує в спільноті TFA та за 
її межами. Ми прагнули поглибити нашу 
соціальну обізнаність і розуміння світу, 
відзначаючи культурне багатство світу, 
сприяючи атмосфері залучення та взаємної 
поваги в нашій спільноті. 

Наш громадський захід вітав наших батьків і 

місцеві сім’ї – це був а яскравий, 

розважальний та веселий захід . Тут є щось 

для кожного: від декорування прапора до 

Менді та малювання обличчя, художня 

виставка, музичні демонстрації, ігри та 

вікторини. Вишенькою на торті став Inter-

national Bake-off, і судді погодяться, що 

талант наших вихованців 

продемонстрували неймовірний 



День первинної фізкультури – Дякуємо нашим 
блискучим студентам-помічникам, які 
допомагали під час спортивного дня 
початкової школи Джона Брамстона на 
початку цього тижня — вони виконали чудову 
роботу та були чудовими послами TFA. 

TFA Pride — наші студенти 

чудово провели час, 

відвідавши Redbridge Pride 

минулого тижня. Група 

також створила власний 

логотип, щоб відобразити та 

відзначити різноманітність у 

школі. Дякуємо всім 

співробітникам, які 

підтримали! 

Наймання TFA Facilities — Об’єкти TFA доступні для оренди 

громадою для величезного діапазону використання — ви 

можете дізнатися більше через School  Hire here.  

Цех уніформи – наш постачальник уніформи буде на місці в 

наступні дати/час під час літніх канікул: 

3 серпня, 18 серпня, 26 серпня – 11-3Our uniform list is available 

on the website here. 

Будь-яку форму без значків можна придбати в будь-якого 

постачальника, і ми рекомендуємо купувати якомога 

раніше! 

Here is a recent news story with up-to-date uniform deals.  

Залишилося 

останні кілька 

квитків на 

літню 

демонстрацію в 

четвер, 14-го. 

Щоб забронювати 

квитки, студенти 

повинні побачити 

пані Кук у 6 класі. 

Найближчі дати 

Summer Showcase—14 липня 

День спорту – 15 липня 

Кінець семестру — 22 липня о 12.30 

Будьте в курсі новин від TFA в соціальних 

мережах. 

On Facebook @theforestacademy 

On Instagram @theforestacademy  

https://schoolhire.co.uk/essex/the-forest-academy
https://www.theforestacademy.org/wp-content/uploads/2022/06/THE-FOREST-ACADEMY-New-Price-List-1-6-22.pdf
https://www.theforestacademy.org/wp-content/uploads/2022/06/THE-FOREST-ACADEMY-New-Price-List-1-6-22.pdf
https://www.moneysavingexpert.com/deals/school-uniform-moneysaving-tips/
https://www.facebook.com/theforestacademy
https://www.instagram.com/theforestacademy/


TFA в Оксфорд 

У п’ятницю група студентів 12 класу відвідала Оксфордський 
університет. Зараз Оксфорд посідає 1-е місце у світі за рейтингом 
Times Higher Education (2021). 

Студенти відвідали 3 коледжі, Lady Margaret Hall, Wadham та Mag-
dalen, а також провели пішохідну екскурсію по університету. 

У Lady Margaret Hall вони дізналися про вступ до університету, рік 
заснування Astrophoria та широкий спектр програм, які можуть 
допомогти їм у їхніх заявах на Оксбридж. 

Основна увага в Wadham була зосереджена на «подачі заявки в 
Russel Group і Oxbridge», системі коледжу, підручниках і фінансах 
студентів. 

Magdalen провела чудову екскурсію для наших студентів. 

Вони пройшлися університетом і відвідали багато визначних 
місць. 

Лемар сказав: «Цей досвід дозволив мені побачити іншу точку зору на те, що університет може дати людині, 
і я дізнався, що є більше шляхів до престижного університету, такого як Оксфорд, де студенти можуть мати 
академічно суворий базовий рік». 

MJay сказав: «Я дізнався про те, наскільки вони надають пріоритет добробуту студентів, як я думав раніше, 
це в основному про науку, але, побачивши, як вони зосереджені на студентах, це здавалося, що це підтримує 
та безпечна мережа». 

Люсі сказала: «Після візиту Оксфордський університет став моєю головною метою, я вважаю поїздку дуже 
інформативною, а люди там були дуже добрими та готовими допомогти» 


