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Milý rodiče & pečovatelé,
Další velmi rušný týden u nás ve Windmill!
Naši zaměstnanci školy pracují s neskutečně
vysokým nasazením pro vaše děti. Nasadili
jsme velmi rychlé tempo od návratu z
Vánočních prázdnin.
Náš L.E.A.D ředitel pan Neil Spencelayh, nás
navštívil v úterý a byl extrémně potěšen a
komplimentoval naše úžasné studenty a
pozitivní atmosféru v celé škole. Byl
obvzvláště ohromen veškerým pokrokem
kterého jsme dosáhli jako škola od jeho
poslední návštěvy v listopadu 2015. Další
velmi významnou a důležitou návštěvu
budeme mít příští týden, kdy nás přijde
navštívit paní Diana Owen CBE, generální
ředitelka naší L.E.A.D. společnosti.

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!
EPIC Komunitní Únorový Prázdninový
Klub plný her.

Blahopřejeme třídě 3ER 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.
Důležité dny do vašeho kalendáře
(Important Dates)
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.
V tuto chvíli ještě nevydáváme pokuty za
prodlouženou rodinnou dovolenou během
školního roku, avšak budeme muset vzít v
úvahu všechny možnosti, jak snížit a omezit
školní absence. Je také velmi důležité, aby
vaše dítě docházelo do školy včas. Poznámka
v Registrační knize docházky po 09:15 hodině
ráno, se označuje písmenem - U - což
znamená Nepřítomný, protože školní
vyučování začíná přesně v 09:00 hodin ráno.
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Informace o školní docházce a jak můžete
zajistit aby vaše dítě splňovalo vládní
přijatelné cíle budou sdíleny v průběhu
rodičovských schůzek příští týden.
Komunitní Únorový Prázdninový Klub
(EPIC Community Games Holiday Club
– February Half Term)
Dny: Pondělí 15.2., Úterý 16.2. & Středa
17.února 2016
Čas: 10 - 15:00 hod. Každý den v King Edward
Parku (v případě špatného počasí bude k
dispozici vnitřní zařízení).
Věk: 8-12 let
Cena: £1 za dítě (£2 na rodinu)
Přijďte do King Edward Parku na 9:45 hod.
ráno se zaregistrovat. Nezapomeňte si sebou
vzít i oblečení do mokrého počasí a balíček s
vlastním obědem.
Pro více informací prosím sledujte nás na
Facebooku www.facebook.com/epicpartners,
nebo navštivte naše webové stránky na
www.epicpartners.co.uk
Vypadá to, že za skvělou cenu bude skvělá
zábava!
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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