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Support Worker, Jodie Burton je tu pro vás
každý den ve školním týdnu.

15. Zpravodaj
(Newsletter 15)
0115 9150195
8. ledna 2016
(January 8th 2016)
www.windmillacademy.co.uk

S přáním všeho nejlepšího,
Ellie Green
Ředitelka školy
(Head Teacher)

V tomto zpravodaji naleznete informace o:
Milý rodiče & pečovatelé,

Šťastný Nový Rok!
Happy New Year!
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pokroku Vašeho dítě
Školní cvičební úbor na tělocvik
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Zákaz kouření v blízkosti školy, prosím
Zůstaňte v bezpečí na internetu/Online
Udělování Cen za školní docházku
(Attendance Award)

Bylo velmi milé vás opět všechny vidět každé
ráno tento týden!
Školní pololetí nám začalo velmi pozitivně ve
Windmill. Vaše děti se vrátily do školy svěží a
připraveni se učit. 1. týden byl velmi šťastný a
produktivní!
Nicméně, měsíc leden může být pochmurný,
ponurý a stresující měsíc - peněz moc
nezbývá, je zima, tma, mizerně ... Pokud
někdo z vás s tímto právě bojuje a nedaří-li se
vám z této divné nálady vymanit, neváhejte a
kdykoliv se za námi zastavte na kus řeči, jsme
tu abychom vám pomohli. Pamatujte, že naše
báječná Rodinná pomocná pracovnice/

Blahopřejeme třídě 5JW za to že měli z celé
školy nejlepší školní docházku za poslední
týden ve školním roce, před prázdninami.
100%! Výborně, jen tak pokračujte dál –
protože jakákoliv třída, které se podaří
dosáhnout 100% účasti třikrát ve školním
roce obdrží zvláštní cenu.
Rodičovské schůzky
o dosaženém pokroku Vašeho dítě
(Your Child’s Progress)
Již brzy tu budou další Rodičovské schůzky,
které se budou konat v pondělí, 8. února
a v úterý, 9. února 2016. Bude to pro vás
skvělá příležitost vidět práce vašich dětí a
možnost popovídat si s třídním učitelem o
jejich pokrocích .
Od září vláda zavedla nový systém školního
hodnocení dětského úspěchu a pokroku na
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základních školách. Každé dítě bude
oznámkováno/odstupňováno ve srovnání s
očekávanou úrovní pro dítě svého věku.
(Tento systém je obrovským posunem od
starého známkování např. 1b, 3b, 4a jak jsme
byli zvyklí). Očekávání většího úspěchu také
ohromně vzrostlo. Cílem je, aby žáci
dosahovali nebo i překonali očekávání
související
s
věkem
podle
jejich
chronologického věku.
Proto mnoho našich dětí bude muset zrychlit
dosažení tohoto pokroku v tomto jarním
školním pololetí. Chodit do školy každý den
je proto zásadním předpokladem. Učitelé a
asistenti učitelů/TA budou schopni vám
poradit, jak nejlépe podpořit vaše dítě a v
jaké skupině a zařazení budou pracovat v
tomto daném rámci, vše pak bude sdíleno a
vysvětleno v průběhu rodičovských schůzek,
kdy bude plně objasněno co to znamená pro
vaše dítě a jak budeme děti podporovat a
výzývat je, aby dosáhly svého plného
potenciálu. Také obdržíte stručnou písemnou
zprávu o pokroku dítěte v době o
Velikonocích a podrobnou písemnou
každoroční zprávu o pokroku dítěte pak vždy
ke konci letního školního pololetí tak jako
obvykle.
Čtení, pravopis, gramatika a aritmetické
dovednosti jsou životně důležité pro vaše
dítě aby uspělo v dnešním světě. Existuje
mnoho způsobů jak je můžete podpořit
doma. Pokud si nejste jisti, zeptejte se nás.
Školní cvičební úbor na tělocvik
(School PE Kit)
Některé děti si vzaly své školní tašky s úbory
na tělesnou výchovu domů k vyprání přes
vánoční prázdniny. Nezapomeňte prosím, že
je velmi důležité aby se tyto sady s
tělocvikem vrátily zpět do školy tak, aby vaše
dítě vypadalo reprezentativně a bylo jim
pohodlně v hodinách tělesné výchovy, které
jsou každý týden. Vaše dítě na začátku
školního roku obdrželo svojí vlastní exkluzivní
sadu sportovní tašky označenou svým
jménem a se cvičebním úborem, bílým

tričkem a modrými šortkami na hodiny
tělesné výchovy. Pokud tyto zadarmo
vyfasované sady s úbory nebudou vráceny,
vaše dítě již nedostane možnost vypadat
jednotně, protože naše škola si nemůže
dovolit je nahradit. Jak si jistě dokážete
představit, po dobu užívání některé soupravy
již opravdu potřebovaly oživit dobrým
vypráním! Děkujeme tak všem, kteří jste tyto
vyprané cvičební úbory vrátili zpět do školy.
Administrativní Den
(INSET Day)
Náš další Administrativní den kdy je škola pro
děti zavřená, bude v pondělí 22. února 2016,
hned po čtvrtletních prázdninách.
Volné pracovní místo na poledního
družináře/družinářku
(Mid-day Supervisor Vacancies)
11:25 hod. - 12:40 hod.
a 11:25 hod. - 13:25 hod.
Windmill L.E.A.D. Academie má volné
pracovní místa pro dva polední družináře/dvě
družinářky do naší školní jídelny.
Tato role by zahrnovala dohled nad dětmi ve
školní jídelně, podpora zdravých stravovacích
návyků a péče o fyzickou bezpečnost a
pohodlí našich dětí. Úspěšní žadatelé budou
muset být schopní podněcovat kvalitní
chování dětí při hrách a dohled nad nimi při
polední přestávce.
Prosím vyžádejte si formulář s přihláškou v
kanceláři školy nebo telefonicky na čísle
0115 9150195.
Aktuální kontaktní údaje na rodiče
(Contact Details)
Prosím, dejte kanceláři školy/v recepci vědět,
jestli jste měli nějaké změny ve vašich
kontaktních údajích v poslední době, jako je
nové telefonní číslo, nebo změna adresy. Je
velmi důležité, aby jsme měli vaše přesné
adresy a aktuální kontaktní telefonní čísla v
nouzovém případě, v pohotovosti týkající se
vašeho dítěte.
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Zákaz kouření v blízkosti školy, prosím
(No Smoking Please)
Mějte prosím na paměti, že naše školní
pozemky a v prostorách, v blízkosti školní
brány jsou nekuřáckými prostory, kde je
kouření zakázáno. Respektujte prosím naše
děti a jejich rodiny tím, že se zdržíte kouření v
blízkosti školy a našich školních pozemků.
Děkujeme.
Zůstaňte v bezpečí na internetu
(Stay Safe On-line)
Některé z našich dětí je možné že dostaly za
vánoční dárky tablety, chytré telefony, Play
Station a další domácí elektroniku/ gadgets,
které jim umožní přístup k internetu, proto
využívám této dobré příležitosti pro
připomenutí možných nebezpečí, která
mohou číhat on-line, na internetu pokud se
používá tato technologie bez dozoru. Na níže
uvedené
internetové
stránce
jsou
aktualizované informace a jsou to skutečně
užitečné informace, přátelské web stránky
které můžete sdílet se svým dítětem, a které
vám pomohou diskutovat, jak zůstat v bezpečí
on-line.

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