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Merry Christmas and
a Happy New Year to you all.

14. Zpravodaj
(Newsletter 14)
0115 9150195
18. prosince 2015
(December 18th 2015)
www.windmillacademy.co.uk

Milý rodiče & pečovatelé,

Vánoční atmosféra je jednoznačně všude
kolem nás ve Windmill.
Moc ráda bych chtěla poděkovat paní
kuchařce Tíně a jejímu týmu za vynikající
vánoční večeři která se podávala ve středu.
Zrovna teď, kdy tady píšu, zároveň
poslouchám skupinu dětí které zpívají
sváteční, Vánoční písničky a koledy v šesté
třídě ve třídě Miss Rook .
Jak již jistě víte, pondělí je posledním dnem
tohoto školního pololetí. Zvláštní ACE oslavy
pro děti navržené na cenu za nejlepší
studenty tohoto pololetí se budou konat:
předškolní třídy F1-ročníky Y3 v 09:15
hodin a ročníky od Y4- 6 v 09:35hodin. Pak
budou následovat Vánoční koledy. Všichni
jste vítáni aby jste se k nám připojili. K
dispozici bude také bezplatná tombola pro
všechny dospělé, kteří se k nám přidají.

Děkuji vám za vaší veškerou podporu v tomto
školním pololetí . Těšíme se na vás až Vás
opět přivítáme zpátky ve škole, svěží a
připraveny se učit,
v pondělí 4. ledna 2016.

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

V tomto zpravodaji naleznete informace o:





Udělování cen za školní docházku
Vánoční zábava k popraskání!
Loučíme se a hodně štěstí přejeme
paním učitelkám, Ms Thompson
and Mrs Gregory
Zůstaň v bezpečí na internetu/On-line
Udělování Cen za školní docházku
(Attendance Award)

Blahopřejeme třídě 1GG 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.
Vánoční zábava k popraskání!
(Cracking Christmas Celebrations!)

Veselé Vánoce a Šťastný
Nový Rok přejeme vám všem.

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
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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!

velmi dobře, bude to zajišťovat vynikající
kvalitu výuky pro děti hned od začátku ledna.
Zůstaň v bezpečí na internetu
(Stay Safe On-line)
Některé z našich dětí je možné že se už těší na
vánoční dárky s tablety, chytrými telefony,
Play Station a další domácí elektronikou/
gadgety, které jim umožní přístup k internetu,
proto využívám této dobré příležitosti pro
připomenutí možných nebezpečí, která
mohou číhat on-line, na internetu pokud se
používá tato technologie bez dozoru. Na níže
uvedené
internetové
stránce
jsou
aktualizované informace a jsou to skutečně
užitečné informace, přátelské web stránky
které můžete sdílet se svým dítětem, a které
vám pomohou diskutovat, jak zůstat v bezpečí
on-line.

www.thinkuknow.co.uk
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)

Loučíme se a hodně štěstí přejeme
paním učitelkám,
Ms Thompson and Mrs Gregory
(Goodbye and Good Luck Ms Thompson and
Mrs Gregory)
Paní učitelka Ms Thompson a paní učitelka
Miss Gregory nás opouští na konci tohoto
školního pololetí. Chtěli bychom jim
poděkovat za jejich tvrdou práci a péči,
kterou prokázaly našim dětem, kdy zároveň
byly důležitými členy našeho týmu Windmill.
Všechno nejlepší do budoucna vás oboum.
Paní učitelka, Mrs Srichan a paní učitelka,
Dr. Reay, naše fantastické asistentky ředitele
školy, budou zastupovat a vyučovat třídy 1GG
a 2PT. Protože již děti v těchto třídách znají

Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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