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Milý rodiče & pečovatelé,

I přes mizerné počasí, jsme u nás ve Windmill
měli skvělý týden učení.

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!
Ztráty a Nálezy
(Lost Property)

S přáním všeho nejlepšího,

Ellie Green
Ředitelka školy
(Head Teacher)
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Udělování cen za školní docházku
(Attendance Award)
Blahopřejeme třídám – 2MD, 3ER a 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.

V naší školní jídelně máme přeplněné krabice
s horou ztraceného oblečení a dalších
školních potřeb, školních tašek, chlebníků a
tak podobně! Proto příští ÚTERÝ 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
roku.
Důležité dny do vašeho kalendáře
(Important Dates)
Již brzy budeme mít další tzv. Administrativní
den, v PÁTEK, 1. července 2016, kdy je škola
pro všechny žáky zavřena.
Pondělí, 4. července 2016 bude tzv. Zkušební
den/Transition Day, kdy děti dostanou
příležitost navštívit své budoucí, nové třídy
do kterých pak budou chodit od září, příštího
školního roku.
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Žáci našich šestých ročníků také již plánují
letní veletrh - datum této akce bude
rozhodnuto v nejbližší době.
ACE školní páteční shromáždění
(ACE Assemblies)
Páteční ACE shromáždění (pro vybrané žáky
týdne, jejich třídy a pozvané rodiče) byly
přesunuty na ráno. EYFS/Předškolní třídy a
třídy ;Y1-3 se bude konat přesně v 09:10
hodin. KS2/Druhý Stupeň (třídy Y4, 5 a 6) se
bude konat v 09:25 hodin ráno.
Tato změna vstoupí v platnost od příštího
týdne.
Projekt Školní hřiště
(Playground Project)
Minulý týden jsem se zůčastnila nesmírně
zajímavého setkání s developery, které
odhalilo podrobnější plány projektu na
přestavbu a celkovou transformaci naší
venkovní plochy školního hřiště. Chtěli
bychom vytvořit kreativní, nápaditý, relaxační
a zábavný prostor pro naše děti. Stavební
práce začnou již během posledního týdne
školního roku a pokračovat budou v době
hlavních letních školních prázdnin. Výsledek
bude stát za to! Nárys projektu je vytištený
na zadní straně tohoto zpravodaje.
To je jen začátek zajímavých stavebních
projektů, které zlepší vzhled našich školních
pozemků tím, že budeme poskytovat
venkovní učební prostor a příjemné prostředí
pro naší komunitu. Další novinky budou brzy
následovat ...
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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