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Připomínka o správné školní uniformě
(Smart Uniform Reminder)
Milý rodiče & pečovatelé,
Vítejte zpět! Jaký to byl skvělý start do
našeho nového školního roku! Všude po celé
škole to tento týden nádherně a šťastně
bzučelo. Děti ve 2. ročníku tvrdě pracují v
hodinách Anglického jazyka a Historie
vyhledáváním informací o velkém požáru
Londýna, zatímco tým našich 6. ročníků se
chystají ve svém učivu tzv. vyrazit na cestu
životem lidí ve druhé světové válce Windmill je opravdu živým, poutavým
vzdělávacím prostředím.
Naše nové školní hřiště vypadá skvěle a velmi
se těší zájmu všech našich dětí. Nabízí klid,
imaginativní prostor umožňující našim dětem
mnohem větší svobodou v bezpečnějším
prostředí. Doufám, že se vám líbí! Avšak ještě
se bude provádět několik dokončujích prací.
Ale já už se teď těším až vás všechny budu
moci pozvat na piknik (Picnic on The
Playground), po té co bude hřiště zcela
dokončeno.
S přáním všeho nejlepšího,

Ellie Green
Ředitelka školy
(Head Teacher)

Bylo skvělé vidět děti hrdě nosit jejich pěkné
Windmill uniformy a rozumnou obuv - Děkuji.
Nicméně se ale také objevila řada extrémních
účesů a barev které jsou velmi nevhodné do
školy. Prosíme vás, aby jste tyto barvy a
sestřihy nechali odrůst a v budoucnu už zvolili
a vybrali pouze rozumný, vkusný a elegantní
styl.
Mějte na paměti, že pouze naší školou
předepsaná, čistá uniforma musí být nošena
do školy. Zkusme si udržet pěkný a vkusný
image který Windmill má. - My chceme aby
naši žáci vynikali svými úspěchy, osobními
vlastnostmi a atributy, nikoliv jejich
vzhledem!
Muslimský náboženský svátek
(Eid Celebrations)
Mnoho našich muslimských rodin bude slavit
Eid v pondělí 12. září 2016. Ačkoliv si
uvědomujeme, že se jedná o důležitou
událost, začátek nového školního roku je také
velmi důležitý. Po rozhovoru s několika rodiči,
mohli bychom naše muslimské rodiče
požádat, aby jejich děti přišly do školy jako
obvykle v pondělí ráno a byly pak vyzvednuty
ze školy v době oběda aby se tak přidaly a
těšily se rodinným a komunitním oslavám v
době oběda a po zbytek odpoledne.
Doufejme, že to vám pomůže mít klidnou
domácnost k přípravě všeho potřebného!
Všechny tyto děti se pak musí vrátit do školy
opět v úterý ráno.
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Akceptovatelná Školní docházka
(Acceptable Attendance)

detaily, který budeme po dětech posílat
domů již příští týden.

Vládní cíle se změnily. Od září rodiče riskují,
že jim bude udělena pokuta a můžou být
postaveni před soud, pokud účast jejich
dítěte ve škole se propadne pod 90%.
Přijatelná školní docházka se pohybuje mezi
96% a 100%. Proto budeme muset vzít velmi
pevný postoj ke slabé školní docházce.
Pouhých 8 dnů volna v průběhu školního
roku by měla za následek účast pod 96%.
NEBUDOU tedy povoleny, autorizovány
žádné rodinné svátky, dovolené apod. v
průběhu školního roku. Vzdělávání vašeho
dítěte musí být vždy na prvním místě.
Já sympatizuji s těmi, co mají rodiny v
zahraničí, ale takové návštěvy během
školního roku mají velmi vážný negativní
dopad na učení, úspěchy, ale i vztahy a
přátelství vašeho dítěte.

Pracovní příležitost - Polední Supervisor
pro dozor u dětí
Mid-day Supervisor Vacancies
11:25 - 12:40 hodin a 11:25 - 13:25 hodin
Windmill L.E.A.D. Academy má výběrové
řízení na místo poledního Supervisora pro
dozor u dětí v době jejich oběda.
Tato role by zahrnovala dohled dětí při jídle
ve školní jídelně, propagaci správných
stravovacích návyků a péči o fyzickou
bezpečnost dětí na našem báječném novém
dětském hřišti. Úspěšní žadatelé budou
schopni podporovat a podněcovat kvalitní
hru a chování našich žáků.
Zájemci o tuto roli prosím vyžádejte si
formulář se žádostí u recepce školy nebo
telefonicky na čísle: 0115 9150195.

Snídaňový Klub
(Breakfast Club)
Náš Snídaňový klub je otevřen od 08:15
hodin každé ráno. Pokud byste chtěli
svému dítěti dopřát snídani zdarma v naší
škole, zastavte se v kanceláři školy, kde vám
dají všechny potřebné informace.
Zpráva o narození miminka
(Baby News)
Jsem nadšená že s vámi můžu sdílet tuto
zprávu o narození miminka naší paní
assistentce učitelky, Miss Thraves, její
chlapeček dorazil v časných ranních hodinách
přesně v první den zpátky ve škole. Budeme jí
posílat naše gratulace a přání všeho
nejlepšího.
Školní kluby
(After School Clubs)
Již brzy budeme opět nabízet celou řadu
aktivit pro naše děti ve školní družině/kluby.
Ať vám neuteče dopis s formulářem se všemi

Náš příští Administrativní den kdy je škola pro
všechny žáky zavřená bude v pátek, 14. října
2016

Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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