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Milý rodiče & pečovatelé,
Opět jsme měli další rušný týden
zábavného učení u nás ve Windmill.
Nicméně,
školní
docházka
celkově
potřebuje zlepšit. Je důležité, aby vaše dítě
docházelo do školy každý školní den.
S přáním všeho nejlepšího,
Ellie Green
Ředitelka školy
(Head Teacher)

V tomto zpravodaji naleznete informace o:






Udělování cen za školní docházku
Důležité dny do vašeho kalendáře
Školní docházka: Nepříjdeš do školy,
příjdeš o hodně!
Školní cvičební úbor na tělocvik
Volné pracovní místo na poledního
družináře/družinářku
Udělování Cen za školní docházku
(Attendance Award)

Blahopřejeme třídě 4TS za to že měli z celé
školy nejlepší školní docházku za poslední
týden! Výborně, jen tak pokračujte dál –
protože jakákoliv třída, které se podaří
dosáhnout 100% účasti třikrát ve školním
roce obdrží zvláštní cenu.

Již brzy tu budou další Rodičovské schůzky,
které se budou konat v pondělí, 8. února
a v úterý, 9. února 2016
A náš další Administrativní den, kdy je škola
pro děti zavřená, bude v pondělí 22. února
2016, hned po čtvrtletních prázdninách.
Školní docházka:
Nepříjdeš do školy, příjdeš o hodně!
(Attendance : Miss School and Miss Out!)
Vládní očekávání na školní docházku a
většího akademického úspěchu 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
školní den je proto zásadním předpokladem.
Dětem se slabou školní docházkou bude
chybět zásadní příležitost a možnost se
vzdělávát, což nepochybně povede k tomu,
že se propadnou, zůstanou pozadu ve
srovnání se svými vrstevníky.
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.
Volné pracovní místo na poledního
družináře/družinářku
(Mid-day Supervisor Vacancies)
11:25 hod. - 12:40 hod.
a 11:25 hod. - 13:25 hod.
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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.
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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