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Milý rodiče & pečovatelé,
Všichni ve Windmill můžeme být opravdu
hrdí na to jaký jsme měli školní rok.
Zaměstnanci tvrdě pracovali celý rok, aby
každý den byl tím nejlepším - OBROVSKÉ
poděkování za jejich nadšení a obětavost.
Úterý je náš poslední den tohoto školního
roku.
Budeme
se
těšit
na
vás
všechny odpočaté a svěží opět ve čtvrtek 1.
září 2016.
Několik místních akcí bude probíhat během
letních prázdnin pro naše děti jako extra
zábava aby se nenudily - více podrobností a
informací naleznete v příloze našeho
Zpravodaje.
Přeji Vám všem krásné prožití letních
prázdnin.
S přáním všeho nejlepšího,

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







Školní obědy ZDARMA
Nashledanou a hodně štěstí
těm co nás opouštějí
Nashledanou Šesťáci!
Školní docházka
Správná školní uniforma na září
Administrativní dny

Školní obědy zdarma
(FREE Lunch)
Všechny děti v úterý, kdy je náš poslední
školní den, obdrží zdarma slavnostní oběd pizza a hranolky jsou hlavním chodem na
jídelním lístku!
Nashledanou a hodně štěstí
těm co nás opouštějí
(Goodbye and Good Luck to our Leavers)
Jak již možná víte, několik členů našeho
personálu nám dneškem odchází. Chtěli
bychom jim poděkovat za jejich tvrdou práci
a péči, kterou prokazovali našim dětem,
zatím co byli členy našeho týmu. Vše nejlepší
do budoucna vám všem.
Hodně štěstí také Miss Thraves, která nás
opouští v úterý kdy začne její mateřská
dovolená - a my se již těšíme se na zprávy o
malém přírůstku v rodině!
Nashledanou Šesťáci!
(Goodbye Year Six!)
Na závěr bychom všichni chtěli popřát našim
báječným Šesťákům hodně štěstí a
spokojenosti v jejich přestupu na školu
vyššího vzdělávání. Vaše dnešní absolventní
představení bylo vynikající a ukázalo mnoho
talentu a atributy, které všichni mají a které
jim umožní v nové škole úspěch.
Školní Docházka
(Attendance)
Z důvodu toho, že mnozí z našich rodin slavili
minulý týden muslimský svátek Eid, docházka
napříč celé školy byla extrémně nízká a
umístila úroveň docházky některých našich
žáků do výstražné zóny. Ujistěte se prosím, že
od teď už bude vaše dítě ve škole každý den,
dokud nám nezačnou školní prázdniny, kdy
poslední školní den bude v úterý 26. července
2016.
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Správná školní uniforma na září
(Smart Uniform for September)
Jsme všichni velmi hrdí na to být členy
našeho Windmill týmu a to znamená, že naše
školní uniforma hraje velmi důležitou roli.
Ujistěte se, že vaše dítě bude na září
vybaveno úplnou školní uniformou: bílé
tričko s límečkem, naše modrá školní mikina,
černé nebo šedé kalhoty/sukně, bílé ponožky
(jsou-li viditelné) a rozumná černá obuv.
Ztráty a Nálezy
(Lost Property)
V naší školní jídelně máme přeplněné krabice
s horou ztraceného oblečení! Prosím udělejte
si chvíli a podívejte 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.
Administrativní dny
(INSET Days)
Následující Administrativní Dny /INSET Days,
kdy je škola pro děti zavřená, jsou plánovány
na příští školní rok následujícně:
Středa 31. srpna 2016
Pátek 14. října 2016
Pondělí 20. února 2017
Dva další INSET dny budou odsouhlaseny
později v tomto roce. Nicméně, budeme vás
informovat o datu v dostatečném předstihu a
jakmile vše bude potvrzeno guvernéry školy.
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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Letní Prázdninové Akce ve Sneintonu

Summer Holiday Events Around Sneinton
V naší místní knihovně:
Jako vždy, budou naše místní a městské knihovny pořádat svou obvyklou
Letní čtenářskou soutěž/Summer Reading Challenge. Děti jsou podporovány
ve čtení a jsou odměněny krásnými cenami. V letošním roce je tato akce na
téma "The Big Friendly Read/Velké přátelské čtení" - k oslavě 100 let
spisovatele Roalda Dahla.

Projekt běží přes léto na Playworks St Anns.
Vše je zdarma pro rodiny s dětmi. Schůzky/tuto akci si lze předem
zarezervovat, je vždy jen půl dne a to včetně jídla zdarma. Maminky (nebo
tatínkové) se musí zúčastnit se svými dětmi, kdy budou mít šanci se podílet
na činnostech určené pouze pro rodiče (pohybová aktivita, vaření, aktivity
spojené se zdravou výživou), zatímco děti budou pod dohledem pracovníků,
kteří si mezitím s dětmi budou hrát. Rodiny budou jíst společně a některé z
akcí/ činností budou také probíhat společně, pro rodiče s dětmi. Rodiny se
můžou zúčastnit a zarezervovat si návštěvy po dobu max. 8 dnů vždy půl dne
v průběhu prázdnin. Maminky ve věku 25 až 40 jsou naší klíčovou cílovou
skupinou projektu.
EPIC Komunitní Prázdninový Klub/ EPIC Community Games Holiday Club








Dny: Pondělí do pátku, 1. srpna – 12. srpna 2016
Čas: 10:00 - 15:00 hod. Každý den v King
Věk: 8-12 let
Cena: £2 za dítě (£3 na rodinu) za den
Přijďte do King Edward Parku na 9:45 hod. ráno se zaregistrovat.
V deštivém počasí máme i vnitřní prostory.
Nezapomeňte si sebou vzít i oblečení do mokrého počasí, opalovací
krém jestli bude slunečno a balíček s vlastním obědem.
 Dva týdny plné sportu, umění a řemesel, tance, hudby, plavání a výletů.
Pro více informací a rozvrh našich akcích nás prosím sledujte nás na Facebooku
www.facebook.com/epicpartners, nebo navštivte naše webové stránky na
www.epicpartners.co.uk
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