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Blahopřejeme třídě 3ER za to že měli z celé
školy nejlepší školní docházku za minulý
týden. Výborně, již se můžete těšit na Zlatou
Obálku. Jakákoliv třída které se podaří
dosáhnout 100% účasti ve dnech od pondělí 14.
do pondělí 21. prosince 2015 obdrží zvláštní
cenu.

Milý rodiče & pečovatelé,
Jaký to byl nádherný týden tady u nás ve
Windmill! Vánoční představení/Nativity a herecké
výkony našich nejmladších dětí definitivně naplnili
školu vánoční atmosférou. Vždy jsem tak
ohromena tím, jak sebejistě naše děti dokáží hrát
a zpívat na jevišti.

Respekt
(Respect)
Šikana a neuctivé chování, nevhodný vzájemný
přístup a neslušné manýry nebudou u nás ve
Windmill tolerovány. Prosím spolupracujte s námi
a učte své děti, jak je důležité dobré chování,
respektování pocitů ostatních a jak přispět
starostlivým a pozitivním přístupem v naší školní
komunitě.
Vánoční školní oběd
(Christmas Dinner)

S přáním všeho nejlepšího,
Ellie Green
Ředitelka školy
(Head teacher)

Naše školní kuchařka, paní Tina a její tým budou
ve středu, 16. prosince 2015 podávat vynikající
anglický, tradiční vánoční školní oběd. Pokud vaše
děti obvykle nechodí na školní obědy, ale chtěli by
si ho jeden den vyzkoušet, jsou velmi vítány.
Školní oběd stojí £ 1.70 pro ty, kteří je obvykle
platí.
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Vánoční zábava k popraskání!
(Cracking Christmas Celebrations!)
Náš poslední den tohoto školního pololetí bude v
pondělí 21. prosince 2015 a my chceme, aby to
bylo velkolepé!! Takže, tento den společně

zahájíme ráno, kdy se sejdeme v hlavní školní
hale při ACE a dalším mimořádném oceňování,
dále budou následovat vánoční koledy, ke
kterým jste všichni srdečně zváni. Poté, různé
společenské hry, kreativní a jiné činnosti, které
byly plánovány aby vyplnili den slavnostní
náladou a atmosférou. Žáci z některých z našich
5. a 6. ročníků si připravují speciální aktivity,
které budou sdílet s našimi nejmladšími dětmi.
Všechny děti se tímto vyzývají, aby v tento den,
21. prosince si oblékli a do školy přišli ve svém
oblíbeném párty oblečení. V tento den také
budeme podávat školní párty oběd s pizzou a
hranolkami, zdarma všem našim žákům a
následovat bude želé zákusek se zmrzlinou, opět
všem dětem ZDARMA (takže v tomto posledním
pondělí nebude nutné doma připravovat svačiny
k obědu)! Doufejme že to bude skvělá příležitost
pro každého, aby oslavili úspěchy v tomto roce a
pro některé z vás poslední příležitost na poslední
chvíli k dokončení posledních domácích příprav
před Vánočními svátky!

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

