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Milý rodiče & pečovatelé,
Další velmi rušný týden! Transformace,
přestavba našeho hřiště je prakticky
dokončena a jsem si jistá že budete
souhlasit, vypadá to skvěle!

S přáním všeho nejlepšího,

Ellie Green
Ředitelka školy
(Head Teacher)

V tomto zpravodaji naleznete informace o:






Připomínka o správné školní obuvy
Akceptovatelná Školní docházka
Snídaňový Klub
Školní Kluby
Administrativní dny

Bylo skvělé vidět děti hrdě nosit jejich pěkné
Windmill uniformy a rozumnou obuv - Děkuji.
Avšak botasky a další sportovní obuv NEJSOU
součástí školní uniformy. Ujistěte se prosím,
že vaše dítě nosí černé školní boty každý den.
Od všech se očekává, že budou nosit
vhodnou a pouze černou obuv do konce
měsíce, nejpozději.
Zkusme si udržet pěkný a vkusný image který
Windmill má. - My chceme aby naši žáci
vynikali svými úspěchy, osobními vlastnostmi
a atributy, nikoliv jejich vzhledem!
Akceptovatelná Školní docházka
(Acceptable Attendance)
Vládní cíle se změnily. Od září rodiče riskují,
že jim bude udělena pokuta a můžou být
postaveni před soud, pokud účast jejich
dítěte ve škole se propadne pod 90%.
Přijatelná školní docházka se pohybuje mezi
96% a 100%. Proto budeme muset vzít velmi
pevný postoj ke slabé školní docházce.
Pouhých 8 dnů volna v průběhu školního
roku by měla za následek účast pod 96%.
NEBUDOU tedy povoleny, autorizovány
žádné rodinné svátky, dovolené apod. v
průběhu školního roku. Vzdělávání vašeho
dítěte musí být vždy na prvním místě.
Já sympatizuji s těmi, co mají rodiny v
zahraničí, ale takové návštěvy během
školního roku mají velmi vážný negativní
dopad na učení, úspěchy, ale i vztahy a
přátelství vašeho dítěte.
Snídaňový Klub
(Breakfast Club)
Náš Snídaňový klub je otevřen od 08:15
hodin každé ráno. Pokud byste chtěli
svému dítěti dopřát snídani zdarma v naší
škole, zastavte se v kanceláři školy, kde vám
dají všechny potřebné informace.
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Školní kluby
(After School Clubs)
Již brzy budeme opět nabízet celou řadu
aktivit pro naše děti ve školní družině/kluby.
Ať vám neuteče dopis s formulářem se všemi
detaily, který budeme po dětech posílat
domů již příští týden.
Nebo si můžete vyžádat formulář se žádostí
u recepce školy nebo telefonicky na čísle:
0115 9150195.

Náš příští Administrativní den kdy je škola pro
všechny žáky zavřená bude v pátek, 14. října
2016

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