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Milý rodiče & pečovatelé,

Jaký to byl báječný, akcemi nabitý začátek do
našeho čtvrtletního pololetí tady u nás ve
Windmill ! Je skvělé mít všechny naše děti
zpátky odpočaté a ochotné se učit.
Náš tým 3. ročníků si užil vynikající den
hereckého umění s dalšími školami z našeho
L.E.A.D. Mnoho dalších zajímavých návštěv a
výletů je naplánováno v průběhu několika
příštích týdnů.
Naše jarní čtvrtletí vypadá, že bude skvělá
zábava!
S přáním všeho nejlepšího,

Ellie Green
Ředitelka školy
(Head Teacher)
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Udělování cen za školní docházku
Školní docházka: Nepříjdeš do školy,
příjdeš o hodně!
Vítáme u nás Miss Griffin
Čtení ve škole - Mohli byste ušetřit půl
hodiny každý týden na výpomoc?
Udržujte naši školu v bezpečí

Blahopřejeme třídě 3ER, za to že měli z celé
školy nejlepší školní docházku za poslední
týden!
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.
Žáci 2. a 6. ročníků budou absolvovat testy
SATs
(Standard
vědomostních
a
dovednostních testů) na začátku letního
pololetí. Jejich formát bude tímto rokem
novinkou, kdy vládní požadavky na
očekávané
znalosti
a
porozumění
průměrných žáků dramaticky vzrostla. Je
proto důležité, aby děti docházeli do školy
každý školní den, tak aby nezmeškali a
nepřišly o důležitou látku ve vyučování, a to
zejména v rámci příprav na přechod do
vyšších škol (secondary school).
Vítáme u nás Miss Griffin
(Welcome Miss Griffin)
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Slečna Yvonne Griffin se k nám přidala tento
týden jako asistentka ředitelky. Přichází k nám s
bohatými zkušenostmi výuky a z vedení v
Manchesteru. Už se stala cenným členem našeho
Windmill týmu a bude hrát důležitou roli v naší
cestě k tomu stát se vynikající vzdělávací
komunitou.

Čtení ve škole - Mohli byste ušetřit půl
hodiny každý týden na výpomoc?
(Reading in School – Could you spare half an
hour each week to help?)
Naučit se číst, je jednou z důležitých, ne-li tou
nejdůležitější dovedností kterou můžeme
naučit naše děti a vybavit je tím na celý život.
Mohli byste nám pomoci pěstovat lásku ke
čtení u našich nejmladších dětí, tím že by jste
nám věnovali 30 minut jednou týdně a
podělili se o váš čas přečtením si knížky s
žáčkem z 1. nebo 2. třídy v této rozhodující
fázi jejich vývoje? Máte-li zájem pomoci,
prosím přijďte za mnou na neformální setkání
a krátké školení příští středu v 9 hodin ráno v
naší IT suit/počítačové učebně. Konvice na
čaj, kávu bude zapnutá a přichystaná k
vašemu přivítání!

Udržujte naši školu v bezpečí
(Keep Our School Safe)
Náš pan školník nedávno nahlásil několik
alarmujících incidentů zahrnující vstup
nepovolaných osob/vetřelce na naše školní
pozemky, a pokusy ukrást životně důležitá
zařízení které naše děti tak potřebují ke své
zábavě i jinak. Pokud si všimnete něčeho
nezvyklého a podezřelého na našich školních
pozemcích, budově i v jejím okolí, především
během večerních hodin, nebo o víkendech,
zavolejte prosím, co nejrychleji na policejní
číslo 101 a nahlaste vše na policii. Takové

případy jsou u nás ve Windmill vzácností a
my doufáme, že to rychle zkončí a přestane naše děti si zaslouží se vzdělávat v bohatém a
bezpečném prostředí.
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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