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mohli přijít příští týden do školy již v 8:30
hodin ráno, budeme jim poskytovat
topinky/toasty, ovoce a džus k snídani.
Přeji hodně Štěstí všem šesťákům - Dokážete
to, to dáte! Vše, co po vás žádáme je, aby jste
se co nejvíce snažili. 
Vaši učitelé plánují za odměnu za vaše
snažení nějaká sladká překvapení a dobrůtky
až budete hotovy s testy.
Udělování cen za školní docházku
(Attendance Award)

Milý rodiče & pečovatelé,
Doufám, že se jste si užili prodloužený víkend
se státním svátkem, dnem pracovního klidu a
zkrácený čtyřdenní týden. Jako obvykle, naše
Windmill bzučela jako úl plná produktivního
vzdělávání v příjemné atmosféře!
S přáním všeho nejlepšího,

Ellie Green
Ředitelka školy
(Head Teacher)
V tomto zpravodaji naleznete informace o:






6. Ročníky, týden závěrečných SATs
Testů
Udělování cen za školní docházku
Školní docházka: Neriskujte ztrátu
místa v naší škole pro vaše dítě!
1. Ročníky, Hon na Dinosaura
Brazilské Rytmy!

6. Ročníky, týden závěrečných SATs Testů
(Year Six SATs Week)
Týden závěrečných testů SATs 6. ročníků
začíná již příští pondělí. Naši žáci velmi tvrdě
pracovali v rámci příprav na tyto testy.
Prosím, podpořte své dítě, ujistěte se že
dorazí časně každé ráno. Rádi bychom aby
tito žáci šestých ročníků kterých se to týká

Blahopřejeme třídě
, za to že měli z
celé školy nejlepší školní docházku za
poslední týden! – perfektních 100%!
Výborně – protože jakákoliv třída, které se
podaří dosáhnout 100% účasti třikrát ve
školním roce obdrží zvláštní cenu.
Školní docházka: Neriskujte ztrátu místa v
naší škole pro vaše dítě!
(Attendance: Don’t put your child’s school
place at risk!)
V poslední době jsme zaznamenali velký
počet rodin, které si během školního roku
vybírají dovolenou. Musím vás ale varovat, že
místní úřady nám kdykoliv můžou nařídit
abychom vašeho dítěte místo u nás ve škole
poskytli a nabídli někomu jinému na čekací
listině, zatímco vy jste pryč na rodinné
dovolené. K tomuto nedávno došlo v rodině
která měla děti přímo u nás ve Windmill a
rodiče nyní marně žádají o nová školní místa
u nás a v okolních školách.
Vzdělání je to nejcennější, co můžete dát
svému dítěti - neohrožujte proto jejich
budoucí příležitosti tím, že je necháte
opustit školu během školního roku.
1. Ročníky, Hon na Dinosaura
(Year One’s Dinosaur Hunt)
Náš tým 1. ročníků si užili báječný vzdělávací
den ve West Midlands Safari Parku v úterý
jako součást jejich výuky na téma o
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dinosaurech. Jsem velmi hrdá na to slyšet, jak
dobře se děti chovaly a do jaké míry
ukazovali svoje nadšení během návštěvy v
Safari Parku. Děkuji slečně učitelce, Miss
Slade za organizaci celého školního výletu!
Brazilské Rytmy!
(Brazilian Beats!)
5. ročníky dostali úžasnou možnost, zkusit si
včera ve škole vystupovat v jejich Samba
hudební dílně. Celé dopoledne jsem oknem
své ředitelny poslouchala funky rytmy - znělo
to fantasticky!
Ještě jednou děkuji paní Mrs Oates a našemu
panu učiteli Mr Whale za pořádání tohoto
workshopu - výlet do Brazílie by asi
nepřipadal v úvahu, ale v pátých ročnících to
opravdu pomohlo přivést učení do života.
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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