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Milý rodiče & pečovatelé
Měli jsme opravdu báječný týden ve
Windmill! Naše děti se velice snaží a užívají si
svoje vzdělávání - nějaké super práce se již
objevují na třídních nástěnkách a kolem
školy.
Náš LEAD ředitel vzdělávání, nás navštívil v
úterý. Pan Mr Spencelayh komentoval jaká
klidná, šťastná a soustředěná atmosféra je ve
škole. Také si všiml, jak dobře vychované a
nadšené pro jejich školní práci jsou naše děti.
Všichni zaměstnanci pracují neuvěřitelně
tvrdě, aby se tento školní rok stal tím
nejlepším rokem v historii u nás ve Windmill.
Jsem velmi hrdá na to, že jsem zde
ředitelkou.
S přáním všeho nejlepšího,

Ellie Green
Ředitelka školy
(Head teacher)
V tomto zpravodaji naleznete informace o:
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Bylo úžasné vidět děti hrdě nosit uniformy
Windmill Akademie i s rozumnou obuví. A i
naši návštěvníci školy si všimli a positivně
komentovali. Děkuji. Tak ať nám to vydrží,
aby jsme ukázali že jsme všichni součástí
skvělého týmu s mimořádně vysokým
standardem.
Snídaňový Klub
(Breakfast Club)
Náš Snídaňový Klub je otevřen každé ráno od
08:15 hodin. Pokud byste měli zájem aby ho
vaše dítě navštěvovalo, prosím spojte se s
naší Recepcí školy, kde vám poskytnou více
informací.
Školní Kluby/Družina
(After School Clubs)
Různé školní kluby které se konají vždy po
skončení vyučování budou již brzy zahájeny,
velký výběr z aktivit počínaje sportovním
klubem až po kluby filmové. Prosíme o
pečlivé prohledání školní tašky vašeho dítěte,
kde by měl být formulář s podrobným
rozvrhem aktivit pro dané třídy. Prosíme
vyplnit, potvrdit účast dítěte a odevzdat v
recepci školy.
Uveďte prosím v písemném prohlášení,
pokud chcete aby vaše dítě po zkončení
klubu mohlo jít samo domů, pokud si to
přejete. (Případně to stačí napsat do
čtenářských deníků).
Děkuji naší paní učitelce Miss Slade za
koordinaci všech těchto klubů - opravdu
obrovský úkol!
Přijatelná Školní Docházka
(Acceptable Attendance)
Vládní cíle a nařízení se mění. Od září rodiče
riskují pokutu a postavení před soud, pokud
účast dítěte ve škole poklesne pod 90%.
Přijatelná školní docházka se pohybuje mezi
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96% a 100%. Proto i my budeme muset vzít
od září, velmi pevný postoj k slabé školní
docházce. Například, pouhých 8 dnů volna v
průběhu školního roku by mělo za následek
skluz školní docházky pod 96%. V žádném
případě tedy NEBUDOU povoleny ani
omluveny žádné rodinné důvody, svátky a
dovolené v průběhu školního roku. Vzdělání
vašeho dítěte musí být na prvním místě.
Mám pochopení pro ty z vás s rodinou v
zahraničí, avšak takové návštěvy během
školního roku mají vážný negativní dopad na
vašeho dítěte učení, úspěchy a i přátelství.
Od našeho návratu do školy, školní docházku
se ukázala být velikým problémem u nás ve
Windmill. Je proto velmi důležité, aby vaše
dítě bylo ve škole každý školní den.
Třídy 5JW a 6LR měli z celé školy nejlepší
školní docházku za minulý týden a proto se
již dnes mohou těšit že obdrží Zlatou obálku.
Páteční Drop-in schůzky pro rodiče
(Parent Drop-in Sessions)
Pozor ZMĚNA: Naše oblíbené Drop-in setkání
pro rodiče, která se vždy konali v pátek
dopoledne se nyní budou konat také v pátek
ale pro změnu odpoledne a to ve 14:00
hodin. Všichni jsou vítáni, zejména naše
rodiny, které potřebují pomoc s vyplňováním
formulářů a překlady.
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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