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www.windmillacademy.co.uk
Milý rodiče & pečovatelé,

Naš poslední týden v tomto školním čtvrtletí je
tady!
Těším se na vás všechny až vás uvidím během
rodičovských schůzek příští týden.
Doufám, že tým našich 6. ročníků bude mít krásné
zážitky a nádherné dobrodružství na jejich
rezidenčním/pobytovým školním výletě v
Kingswood.
Nezapomeňte prosím, že v pátek 14.10.16 máme
Administrativní Den/INSET Day pro školení
zaměstnanců, kdy je škola pro děti zavřená.
Děkuji všem, kteří buď sami napekli nebo si od nás
zakoupili sladké pochoutky, vše na podporu
Macmillan charity ve středu - paní Tino, Váš
tvarohový koláč chutnal úžasně! Vybraná částka
na charitu dosáhla fantastických £136!
S přáním všeho nejlepšího,

Ellie Green
Ředitelka školy
(Head Teacher)






Ceny za školní docházku
Fotbalové soustředění
Volné místo na roli rodiče Guvernéra
Důležité dny do vašeho kalendáře

Udělování Cen za školní docházku
(Attendance Award)
Blahopřejeme třídě 2CS za to že měli z celé
školy nejlepší školní docházku za poslední
týden – 100%! Jakákoliv třída, které se podaří
třikrát dosáhnout 100% účasti obdrží zvláštní
cenu.
Fotbalové Soustředění
(Football Focus)
V úterý se podařilo našemu fotbalovému týmu
ukázat velký týmový spirit, kdy se jim podařilo
ubránit 0 - 0 s William Booth školou.
Týmového ducha a tvrdě pracující přístup byly
klíčem k jejich úspěchu. Bylo to neuvěřitelně
těžké pro mě vybrat nejlepšího hráče v tomto
zápase proto jsme se rozhodli, že tuto cenu
obdrží celý tým. Respekt který k sobě navzájem
měli, ale i ke své opozici je přesně to, co
očekáváme od Windmill Academy dětí.
Brilantní práce Windmill Academy fotbalová
reprezentace, váš velmi hrdý pan Mr Rose.
Děkuji panu Mr Rose a jeho týmu - Jsem velmi
hrdá na vaše úsilí a postoj i přístup.
Miss Green 
Volné místo na roli rodiče Guvernéra
(Parent Governor Vacancy)
V příloze tohoto Zpravodaje naleznete
podrobnosti o volném pracovním místě na roli
rodiče Guvernéra. Prosím oslovte mě, pokud
máte zájem o tuto roli. Na začátku týdne jsem
již hovořila s několika rodiči - a byla bych moc
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ráda kdyby jste se mi ozvali, pokud máte zájem
připojit se k naší správní radě.
Důležité dny do vašeho kalendáře
(Important Dates)
Rodičovské schůzky pouze pro 6. ročníky již
proběhly ve středu a čtvrtek 5. a 6. října. Pro
Recepcion/předškolní třídy - 5. ročníky se
budou konat v úterý 11. a ve středu 12. října.
Na začátku tohoto týdne byste již měli obdržet
samostatný formulář týkající se danných časů
schůzek s učiteli.
Náš příští INSET/Administrativní den bude v
pátek 14. října 2016.
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.

CZECH/ČESKY

Volné místo na roli: Windmill Rodič Guvernér
Vacancy: Windmill Parent Governor
Máte zájem se stát školním guvernérem/členem správní rady?
Are YOU interested in becoming a school governor?
Momentálně máme volná místa pro zainteresované rodiče kteří by chtěli
být součástí naší správní rady.
U nás ve Windmill, je velmi důležité, aby rodiče měli hlas v rámci směru
a rozvoje naší školy. VY máte možnost ovlivňovat, ale i zpochybnit změny
tím, že se stanete Rodičem Guvernérem.
Co tento závazek bude bude pro vás znamenat?
What will this commitment mean?
 Jedna schůzka za školní čtvrtletí, obvykle v 17:00
hodin.
 Naše příští setkání se bude zabývat Angažovaností/Engagement a
bude se konat ve 13:30 hodin, v průběhu školního dne, tak aby
guvernéři mohli zažít školu v akci.
 Často budou k dispozici dokumenty ke čtení před konáním valné
hromady - obvykle je to hlášení Ředitelky školy, které je tak trochu
jako náš prodloužený informační Zpravodaj.
 Během těchto setkání, můžete přispět svými nápady a myšlenkami.
V případě Vašeho zájmu o zastávání této funkce, nebo kdyby jste
potřebovali nějaké další informace, obraťte se na mě - těším se na vás.
Nebo si se mnou můžete popovídat před školní bránou, zavolejte mi, nebo
se spojte s naší školní kanceláří a sjednejte si se mnou schůzku.

