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Milý rodiče & pečovatelé
Září nám tak rychle utíká! To musí být tím, že
se všichni těší z fantastického čtvrtletí a
zajímavého učení u nás ve Windmill.
Třídy 4. ročníků se chystají navštívit
Southwell Minster ve středu jako součást
jejich učení o zajímavých místech, zatímco
třídy 5. ročníků odstartují navštívit Národní
Vesmírné Centrum jako součást vyučování na
téma o vesmíru. Oba školní výlety budou pro
děti skvělou příležitostí učit se v kontextu se
školními osnovami a také budou mít možnost
předvést jak slušný a zodpovědný tým, jsme
všichni ve Windmill.
S přáním všeho nejlepšího,

Ellie Green
Ředitelka školy
(Head teacher)
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Ztráty a nálezy
Vítáme naší novou FSW (Pracovnice
pro podporu rodinám) – Jodie Burton
Udělování cen za školní docházku
‘Nepřijdeš do školy, příjdeš o hodně!’
Běžecké závodění

Stále ještě máme HORU ztraceného a
nevyzvednutého oblečení! Prosím, přijďte si
vyzvednout zbloudilé kusy oblečení, a další
osobní věci vašich dětí. Jakékoliv zbytky
oblečení budou prodávány rodičům v
pondělí a v úterý příští týden, nebo budou
darovány charitativní organizaci.
Vítáme naší novou FSW (Pracovnice pro
podporu rodinám) – paní Jodie Burton
(Welcome to Our New FSW – Jodie Burton)
S potěšením vám mohu oznámit, že máme
novou pracovnici pro podporu rodinám/
Family Support Worker (FSW) která se k nám
do Windmill týmu přidala v pondělí. Paní
Jodie bude ve škole pracovat s námi po celý
týden, každý týden bude mít možnost
poskytovat včasnou podporu pro všechny
naše rodiny. Paní Jodie má obrovské
množství zkušeností s prací ve spolupráci s
rodinami. Kdykoliv se za ní můžete zastavit a
představit se jí. Jodie se mnou bude stát v
pondělí ráno před hlavní bránou školy. Je
to opravdu milá paní! Pamatujte si, že pokud
budete potřebovat pomoc s čímkoliv, jsme tu
vždy pro vás, připraveni si o všem popovídat
a pomoci, jak jen můžeme. Stačí se zastavit,
nebo za mnou příjít ráno ke školní bráně,
nebo nám vždy můžete zavolat .
Udělování Cen za školní docházku
(Attendance Award)
Blahopřejeme třídě 3ER za to že měli z celé
školy nejlepší školní docházku za minulý
týden – 100% to je mimořádný úspěch!! 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! 
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v kanceláři školy.)
Jakékoliv třídě, které se podaří mít 3 týdny
100% účast v tomto čtvrtletí obdrží zvláštní
cenu.
Nepříjdeš do školy a příjdeš o hodně!
(Miss School & Miss Out!)
Doufám, že všechny naše muslimské rodiny si
užily své Eid oslavy tento týden. Děkuji všem
našim rodinám, které zajistily aby jejich děti
byly zpět ve škole a připraveni se opět učit v
pátek po čtvrtečních Eid oslavách.
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.
Běžecké závodění
(Cross Country Challenge)
Pan Mr Rose a pan Mr Dannheimer budou
brát tým přespolních mladých běžců na
soutěž která se bude běžet v Colwick Parku
příští týden. Hodně štěstí chlapi!
Ještě na sportovní notu; hodně štěstí těm
učitelům, kteří poběží v Nottinghamském
půlmaratonu tento víkend. Budete skvělý všechno vaše trénování se teď určitě vyplatí


Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
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