CZECH/ČESKY
Udělování cen za školní docházku
(Attendance Award)

32. Zpravodaj
(Newsletter 32)
10. červen 2016
(June 10th 2016)
0115 9150195
www.windmillacademy.co.uk

Milý rodiče & pečovatelé,
Jaký to byl báječný první týden zpátky! V celé
Windmill jsme měli tématický týden pod
názvem "Týden specializovaných oborů"
(“Specialism Week”) - kdy si učitelé vybrali
téma pro výuku ve své třídě, které je nejvíce
zaujalo a s nadšením se pustili do
prozkoumávání
tohoto
tématu
prostřednictvím celé řady oblastí vzdělávání.
Témata
byla
opravdu
různorodá,
od Japonska, psů a Harry Potter, až po
dinosaury a vědecké výzkumy. Byla to velká
legrace a velké poděkování jde našemu
celému učitelskému sboru za tvrdou práci
které pomáhá přivést učení do reality života.
S přáním všeho nejlepšího,

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






Udělování cen za školní docházku
Ramadán
Připomínka o správné školní uniformě
Ztráty a Nálezy
Nezaplacené školní obědy

Blahopřejeme třídě – 3DH, za to že měli z
celé školy nejlepší školní docházku za
poslední týden! Výborně! Jakákoliv třída,
které se podaří dosáhnout 100% účasti
třikrát ve školním roce obdrží zvláštní cenu.
Muslimský náboženský
půstní svátek Ramadán
(Ramadan)
Děti v naší škole jsou ještě příliš mladí aby
během Ramadánu dodržovaly půst. Nicméně
chápeme, že některé děti se budou chtít
připojit při této příležitosti ke svým rodinám.
Pokud vaše dítě se rozhodne držet půst v
určitý den, informujte nás prosím, abychom
jim mohli dát zvýšenou pozornost, neboť v
této době je ve školních třídách velmi horko.
Také bych těmto rodinám ráda doporučila,
aby si děti radši vyzvedli a vzali je přes
polední přestávku domů, kde budou mít větší
šanci na odpočinek .
Prosím, důkladně zvažte, než dovolíte
svému dítěti držet půst, nejíst a nepít
během celého školního dne. - Jedno z našich
dětí se zhroutilo ve škole minulý rok, kvůli
dehydrataci a hladu. Může to být opravdu
extrémně nebezpečné!
Připomínka o správné školní uniformě
(Smart Uniform Reminder)
Protože konec školního roku se blíží,
uniformy mohou vypadat už opotřebovaně.
Nicméně, řada efektních, velmi nevkusných,
lesklých legín a pestrobarevná sportovní
obuv je v poslední době nošena do školy.
Avšak toto oblečení do školy nepatří a
rozhodně není součástí naší vkusné a
reprezentativní školní uniformy. Mějte na
paměti, že pouze naší školou předepsaná
uniforma, může být nošena do školy.
Pomožte nám reprezentovat Windmill v
pěkných,
naší
školou
předepsaných
uniformách!
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Ztráty a Nálezy
(Lost Property)
V naší školní jídelně máme přeplněné krabice
s horou ztraceného oblečení a dalších
školních potřeb, školních tašek, chlebníků a
tak podobně! Proto příští pátek ráno se
pokusíme rozložit tyto ztráty a nálezy v
jídelně pro vás, aby jste si mohli prohlédnout
a podívat se jestli se vám nepoštěstí najít ten
dávno zapomenutý a ztracený kabát nebo
bundu.
Jakékoliv
nevyzvednuté
a nepojmenované, školní mikiny a podobně
budou levně rozprodány na konci školního
dne v pondělí.
Nezaplacené školní obědy
(Dinner Money Debt)
Děkuji všem rodinám, kteří platí školní obědy
za své dítě pravidelně a včas.
Bohužel ale naší škole nyní vznikl obrovský
dluh, kdy nám některými rodiči nebyli
zaplaceny obědy a nyní nám dluží tisíce liber
za obědy, které jejich děti zkonzumovaly,
pochutnaly si na nich, ale tyto obědy za ně
nikdo doposud nezaplatil. Tato situace je již
naprosto neudržitelná. Pokud dlužíte peníze
za školní obědy svého dítěte, my vám již dál
nebudeme poskytovat tuto službu a vašemu
dítěti oběd nevydáme, dokud nesrovnáte a
nezaplatíte tento dluh do plné výše. My se
nechceme dostat do situace, kdy všem
budeme muset zvyšovat ceny za školní
stravování, kvůli rodinám které zneužívají
naší benevolence. Pokud již dlužíte za obědy
a nepošlete vaše dítě do školy s vlastní
svačinou/obědem z domu, budeme nuceni
vás telefonicky kontaktovat aby jste si dítě
přišli vyzvednout přes polední pauzu, nebo
mu přinesli vlastní jídlo z domu.
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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