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Milý rodiče & pečovatelé,
Paní Diana Owen CBE, Chief Executive
/generální ředitelka společnosti LEAD
Akademií nás navštívila dnes v pátek. Je tomu
již docela dlouho, co nás paní Diana
naposledy navštívila a bylo to skvělé jí
všechno ukázat z pozitivních změn a vývoje,
které se odehráli ve Windmill za posledních 6
měsíců. Paní Diana byla velmi spokojena s
vřelou, příjemnou a rušnou atmosférou
veškerého vzdělávání všude ve škole. Je
skvělé, mít tu možnost předvést naší tvrdou
práci a úspěchy jaké škola má.
S přáním všeho nejlepšího,
Ellie Green
Ředitelka školy
(Head teacher)
V tomto zpravodaji naleznete informace o:





RESPEKT Soutěž na plakát
Naše basketbalové superhvězdy!
Udělování cen za školní docházku
Cirkusové téma ve vyučování
RESPEKT Soutěž na plakát
(RESPECT Poster Competition)

Tento týden jsme se učili o tom jak být dobrým
kamarádem
a
jak
zůstat
pozitivním
zodpovědným členem naší komunity jako
součást týdne pro Národní Anti-šikanu. Proto ve
škole pořádáme Soutěž o nejlepší plakát, kde
chceme podpořit naše přátelské étos a náš
pevný postoj k zacházení s každým s úctou.
Prosím, podpořte doma vaše dítě k účasti v naší
soutěži - jména autorů těch

NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH plakátů půjdou do slosování
o ceny! Všechny přihlášky s výkresy/plakáty
musí být zpět ve škole nejpozději do 27.
listopadu 2015.

Naše basketbalové superhvězdy!
(Basketball Superstars!)
Náš Windmill basketbalový tým byl v jednom
ohni ve středu večer v zápase proti
Pierrepont Gamston základní škole. My jsme
přestali počítat do konečného výsledku,
48 - 16 si myslíme že to bylo! Nicméně,
nejvíce impozantním aspektem byl uctivý
postoj a týmový duch našeho týmu. Děkuji
panu Dannheimerovi pro koučování týmu k
takovému úspěchu. Je skvělé, že naše škola
získává tak pozitivní sportovní pověst v
Nottinghamu.
Udělování Cen za školní docházku
(Attendance Award)
Blahopřejeme třídě 5JW za to že měli z celé
školy nejlepší školní docházku za minulý
týden – 100%. Již se můžete těšit na Zlatou
Obálku. Jakékoliv třídě, které se podaří mít 3
týdny 100% účast v tomto čtvrtletí obdrží
zvláštní cenu.
Cirkusové téma ve vyučování
(Circus Time!)
Žáci ročníků našich prvních tříd se budou učit
nějaké cirkusové dovednosti ve škole příští
týden, jejich téma v probírané látce tak ožije
ve třídách. Vypadá to, že bude skvělá zábava,
prvňáčci/Year One!
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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