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V tomto zpravodaji naleznete informace o:




RESPEKT – Vítězové soutěže o nejlepší
plakát
Udělování cen za školní docházku
Sportovní zábava

Milý rodiče & pečovatelé,
Vánoce jsou již za rohem! Náš krásný vánoční
stromeček ve školní recepci vypadá úžasně a
naše nejmladší děti již pilně nacvičují na jejich
vánoční koledy a představení.
Dva báječné školní výlety se událi tento
týden. Třídy 2. ročníků si užily velké
dobrodružství, celý den v zoologické zahradě
a naše třídy
4. ročníků si zajeli prohlídnout nádherný
tudorovský zámek Guisborough Old Hall jako
součást jejich výuky dějepisu. Jsem na vás
všechny tak hrdá, slyšet jak nádherně se
všechny naše děti chovaly s tím cílem zajistit
všem, aby si den co nejvíce užili. A naše děti z
předškolních tříd/Recepce se chystají
navštívit divadlo příští týden.
Náš poslední školní den
před Vánočními prázdninami je
pondělí, 21. prosince 2015.
Bude to jedna velká oslava, celý den u nás ve
škole - budeme také pořádat zvláštní
shromáždění dětí v hale na oslavu úspěchů a
řada dalších vzrušujících akcí s Vánoční
tématikou a zábavou na které se děti již
můžou těšit. Bude to také den bez škoních
uniforem/non-uniform day, kdy děti jsou
vyzváni, aby se oblékli do svého vlastního
oblíbeného oblečení. (Doufejme, že tím
rodičům ušetříme další praní uniforem těsně
před Vánocemi)!

RESPEKT – Vítězové soutěže o nejlepší
plakát (RESPECT Poster Competition
Winners)
Dostala jsem horu fantastických přihlášek do
soutěže o nejzajímavější plakát - rozhodování
bylo velice, velice obtížné!
Vítězi se stali:
Demi Skipworth 4TS
Zainab Atai 4TS
Mehvish Hussain 6LR
Do finále se dostali:
Effie Holland 3ER
Kawal Imran 6DW
Latisha Bentley 5JW
Udělování Cen za školní docházku
(Attendance Award)
Blahopřejeme třídě 2MD za to že měli z celé
školy nejlepší školní docházku za minulý
týden. Výborně, již se můžete těšit na Zlatou
Obálku. Jakékoliv třídě, které se podaří mít 3
týdny 100% účast v tomto čtvrtletí obdrží
zvláštní cenu.
Sportovní zábava
(Sporting Fun)
Náš fotbalový tým byl opět v akci v úterý
večer, odehráli přátelský zápas proti Lady
Bay Základní Škole. Jako obvykle, děti
prokazovali týmovou spolupráci a
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sportovního ducha. Musí to být opravdu
těžké trénovat v naší škole na fotbalové
zápasy, protože k tomu u nás ve Windmill
nemáme vhodné školní hřiště. To však vůbec
nestálo v cestě ůspěchu a požitku ze hry. Náš
basketbalový tým také i nadále pokračoval v
ůspěchu když se jako hostující tým utkali s
Jesse Grey Základní Školou ve středu večer.
Je fantastické, že naše sportovní týmy mají
tolik příležitostí reprezentovat naší Windmill
Akademii.
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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