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Milý rodiče & pečovatelé,
Další báječný týden u nás ve Windmill! Naše
děti těží co to jen jde z jejich příležitostí se
vzdělávat a jejich báječné práce se začínají
objevovat na nástěnkách všude kolem školy.
Bylo to fantastické přivítat tolik rodičů a
pečovatelů na našem EYFS Phonics, ráno po
čas tohoto týdne (ukázka výuky hlásek ve
školce a předškole). Partnerství s rodiči je
klíčem k našemu úspěchu u nás ve Windmill Vaše i nadále pokračujucí podpora je vždy
velmi ceněna.

Byla jsem naprosto nadšená, že jsem mohla
minulý pátek udělit vůbec první ACE odznak
roku naší Macy ze třídy 4TS. Tvrdá práce
Macy a její důsledné úsilí být neustále
pozitivní, zdvořilá a laskavá se jí rozhodně
vyplatilo. To vše bylo rozpoznáno jejími
učiteli a ona již v minulosti dosáhla našeho
A (Achievement) pro její akademický výkon,
C (Community) pro práci v komunitě naší
školy a E (Effort) za její úsilí a snažení.
Výborně, Well done Macy - Jsem na tebe
nesmírně hrdá!
Udělování Cen za školní docházku
(Attendance Award)
Blahopřejeme třídě 4TS 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.

S přáním všeho nejlepšího,
Ellie Green
Ředitelka školy
(Head teacher)
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RESPEKT - Soutěž na plakát
První ACE odznak 2015-2016
Udělování cen za školní docházku
Velmi Viktoriánský Školní výlet!

RESPEKT Soutěž na plakát
(RESPECT Poster Competition)
Obdržela jsem již několik fantastických
příspěvků do naší soutěže o nejzajímavější
plakát. Ty se již brzy budou objevovat na
displejích kolem školy příští týden a autoři
vítězných plakátů/výkresů budou odhaleni
v našem příštím týdenním Zpravodaji/
Newsletter.

Velmi Viktoriánský Školní výlet!
(A Very Victorian Day Out!)
Žáci našich ročníků třetích tříd prožili
fantastický den s učením se o historii a jako
součást výuky dějepisu navštívili Newstead
Abbey opatství tento týden ve čtvrtek. Děti
se chovaly naprosto skvěle a ukázaly všem,
jací jsme ve Windmill. Jsem na vás velmi hrdá
třeťáci. Děkuji všem zaměstnancům školy,
kteří doprovázeli naše děti na tento školní
výlet a zajišťovali aby den probíhal hladce a
ke spokojenosti všech. Také bych chtěla
poděkovat našim rodičům - vaše děti
vypadaly báječně v jejich Viktoriánském
oblečení!
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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