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Milý rodiče & pečovatelé
Další báječný týden učení u nás!
Jednou z klíčových událostí ve škole v letošním
roce bylo jmenování specializovaných učitelů
pro tělesnou výchovu/PE, hudbu, výtvarnou
výchovu a španělštinu. Je fantastické vidět a
slyšet všechny naše děti jak je baví rozvíjení
tvůrčích schopností a zúčastněně a s nadšením
se účastní všech druhů sportovních aktivit.
Momentálně se u nás vymýšlí návrhy a
následně konstrukce královského trůnu a další
zajímavé umělecké projekty se začínají rýsovat.
Budeme vás muset brzy pozvat k nám do školy
a předvést naše talenty!
Tato nová opatření dělají Windmill školu
zajímavou a umožňují tak třídními učiteli více
příležitostí k práci s jednotlivými studenty, tak
aby
zajistily
okamžitou
zpětnou
vazbu/feedback a podporu v matematice a
výuky Angličtiny.







Ztráty a nálezy
ZDARMA cvičební úbor na tělocvik/PE
Udělování cen za školní docházku
‘Nepřijdeš do školy, příjdeš o hodně!’
Páteční Drop-in schůzky pro rodiče
Ztráty a nálezy
(Lost Property)

Máme HORU ztraceného a nevyzvednutého
oblečení!
Prosím,
přijďte
si
vyzvednout zbloudilé kusy oblečení, a další
osobní věci vašich dětí, a to v pondělí po
vyučování, nebo v úterý ráno příští týden.
Jakékoliv zbytky oblečení budou prodávány
rodičům ve středu, nebo budou darovány
charitativní organizaci.
ZDARMA cvičební úbor na tělocvik/PE
(FREE PE Kit)
Jak jistě víte, všechny děti již od nás dostaly
zdarma cvičební úbor na tělesnou výchovu/PE.
Je to proto aby bylo zajištěno, že budou mít
vždy správné vybavení ve škole, aby si užili
vyučování na tělesnou výchovu/PE v
jednotném úboru. Pokud dáváte přednost
tomu aby vaše dítě nosilo dlouhé rukávy a
legíny, tak jim to bude umožněné aby si je
donesli z domova a nosili je pod jejich školní
trička a školní šortky na tělesnou výchovu/PE.
Je zřejmé, že mi nejsme schopni toto
doplňkové oblečení poskytnout, ale budeme
velmi rádi, když se naši žáci rozhodnou je nosit
pod náš školní cvičební úbor.

S přáním všeho nejlepšího,
Udělování Cen za školní docházku
(Attendance Award)
Ellie Green
Ředitelka školy
(Head teacher)

Blahopřejeme třídě 5JW za to že měli z celé
školy nejlepší školní docházku za minulý
týden! Již se můžete těšit na Zlatou Obálku.

To je naprosto brilantní, znamená to, že jste
drahocený čas využili výukou ve škole na
maximum. Jsem tak hrdá na vás všechny – jen
tak dál! 
Nepříjdeš do školy a příjdeš o hodně!
(Miss School & Miss Out!)
Dobrá školní docházka (minimálně 96%) je
naprosto zásadní, pokud vaše dítě má
dosáhnout dobrých výsledků ve svém učení.
Nezapomeňte,
že
si
nesmíte
brát
dovolenou/extra prázdniny nebo volno během
školního vyučování. U vašeho dítěte riskujete,
že úplně ztratí místo v naší škole, jestliže
budou nepřítomni po delší dobu, protože
Windmill Akademie je v této době plná ve
většině tříd. Také riskujete pořádně velikou
pokutu! V tomto ročním období stačí jen jeden
den absence a tím se hned sníží docházka
vašeho dítěte na 93%, což je už hluboko pod
přijatelnou úrovní.
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.)

