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Milý rodiče & pečovatelé
Vítejte zpět! Máme tu fantastický start do
našeho nového školního roku! Všechny naše
děti přišli v úterý nádherně oblečené a
upravené, usměvavé a připravené se výborně
učit. Všude ve vzduchu a kolem školy byl velmi
pozitivní náboj, báječná atmosféra. Děti ve
druhých ročnících už začaly pracovat ve svých
hodinách Angličtiny na literárním zpracování
tématu kde popisují lahodné hody a posvícení
na zajímavých místech, zatímco tým našich
pátých ročníků se ve své literární tvorbě chystá
vyrazit na Misi do vesmírného prostoru
(Mission to Outer Space) - Škola je opravdu
živým, poutavým a vzdělávacím prostředím.
Byli jsme potěšeni vaší účastí v našich prvních
ročnících s praktickými semináři a úvod do
druhých a třetích ročníků.
Máme v plánu mnoho dalších příležitostí pro
vás navštívit nás ve škole a podpořit vaše děti.
S přáním všeho nejlepšího,

Ellie Green
Ředitelka školy
(Head teacher)

Školní uniforma a ZDARMA cvičební
úbor na tělocvik/PE
Školní obědy ZDARMA pro předškolní
třídy a třídy prvního stupně/KS1
Přijatelná Školní Docházka
Snídaňový Klub
Školní kluby/Družina
Administrativní Den/INSET Day

Školní uniforma a ZDARMA cvičební
úbor na tělocvik/PE
(Uniform and FREE PE Kit)
Bylo skvělé vidět děti jak s hrdostí nosí
Windmill školní uniformy a rozumnou školní
obuv. Děkuji. Tak ať nám to tak vydrží!
Naše cvičební úbory/PE kit již dorazili a jsou
připraveny k výdeji, použití od příštího týdne.
Od všech však dětí očekáváme že si svůj
tělocvik budou nechávat ve škole, tak aby ho
vždy měli po ruce když ho budou potřebovat.
Školní obědy ZDARMA pro předškolní třídy a
třídy prvního stupně/KS1
(FREE Lunches for Reception and KS1)
Všechny předškolní děti/Recepce, a žáci
prvních a druhých ročníků mají v naší škole
nárok na ZDARMA školní obědy a to každý
školní den. Doba školních obědů a polední
přestávky jsou důležitou součástí jejich dne a
jejich učení. Není tedy potřeba si nosit vlastní
jídlo, oběd z domu.
Paní Tina a její tým kuchařek odvádějí skvělou
práci a dávají si opravdu záležet na tom, aby
obědy u nás ve Windmill byli vůbec ty
nejzdravější.

CZECH/ČESKY
Přijatelná Školní Docházka
(Acceptable Attendance)

Administrativní Den
(INSET Day)

Vládní cíle a nařízení se mění. Od září rodiče
riskují pokutu a postavení před soud, pokud
účast dítěte ve škole poklesne pod 90%.
Přijatelná školní docházka se pohybuje mezi
96% a 100%. Proto i my budeme muset vzít od
září, velmi pevný postoj k slabé školní
docházce. Například, pouhých 8 dnů volna v
průběhu školního roku by mělo za následek
skluz školní docházky pod 96%. V žádném
případě tedy NEBUDOU povoleny ani
omluveny žádné rodinné důvody, svátky a
dovolené v průběhu školního roku. Vzdělání
vašeho dítěte musí být na prvním místě.
Mám pochopení pro ty z vás s rodinou v
zahraničí, avšak takové návštěvy během
školního roku mají vážný negativní dopad na
vašeho dítěte učení, úspěchy a i přátelství.

Náš následující Administrativní Den,
(kdy je škola pro děti zavřená)
bude v pátek, 16. října 2015

Snídaňový Klub
(Breakfast Club)
Náš Snídaňový Klub je otevřen každé ráno od
08:15 hodin. Pokud byste měli zájem aby ho
vaše dítě navštěvovalo, prosím spojte se s naší
Recepcí školy, kde vám poskytnou více
informací.
Školní Kluby/Družina
(After School Clubs)
Již v brzké době vám pro vaše děti budeme
nabízet
spousty
různých
školních
klubů/družiny. Nenechte si proto ujít
dopis/formulář se všemi detaily který po vašich
dětech budeme zasílat domů příští týden.

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

