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Milý rodiče & pečovatelé,
Naše týdny u nás ve Windmil se zdají být
stále rušnější a lepší! Tento týden jsme si
pozvali do školy zajímavé návštěvníky z
podnikatelské sféry a dalších profesí na
krátkou přednášku na našem ranním školním
shromáždění v hlavní hale školy. Naše děti
získaly bezpočet komplimentů za jejich
vynikající chování, pozornost, projevený
zájem a pozitivní přístup k učení - skvělé
první dojmy jsou velmi důležité, a já se tak
cítím být velmi hrdá na to být naší ředitelkou.
Příštích několik týdnů které vedou až k
Velikonocům budou z hlediska rozvoje
vašeho dítěte naprosto zásadní. Jaro by mělo
být čtvrtletím s maximálním pokrokem a
dosaženým úspěchem, proto je důležité, aby
vaše dítě docházelo do školy každý školní
den.

S přáním všeho nejlepšího,

Ellie Green
Ředitelka školy
(Head Teacher)
V tomto zpravodaji naleznete informace o:




Charitativní organizace The GREAT
Project (Velký Projekt)
Udělování cen za školní docházku
Školní docházka: Nepříjdeš do školy,
příjdeš o hodně!

Charitativní organizace The GREAT Project
(The GREAT Project)
Po velmi zajímavé pracovní poradě s našim
vyučujícím sborem v úterý, jsem tomu velmi
ráda, že nový projekt /The GREAT Projekt byl
dnes zahájen s našimi 5. ročníky.
Společnost pod názvem Equation přinesla
krátký vzdělávací program o včasné
intervenci a projekty zaměřené na zvyšování
povědomí v základních školách již od roku
2002. The GREAT projekt je 4 x 2 hodinové
sezení a projekt navržen tak, aby podporoval
zdravé mezilidské vztahy a zvýšil povědomí,
zlepšil informovanost o domácím zneužívání
a to žákům 5 ročníků jako součást jejich PSHE
vzdělávání.
To slibuje, že bude fantastická vzdělávací
zkušenost pro naše třídy 5. ročníků, také
skvělá zábava!
Udělování Cen za školní docházku
(Attendance Award)
Blahopřejeme třídě 3DH, za to že měli z celé
školy nejlepší školní docházku za poslední
týden!
Školní docházka:
Nepříjdeš do školy, příjdeš o hodně!
(Attendance : Miss School and Miss Out!)
Vládní očekávání na školní docházku a
většího akademického úspěchu ohromně
vzrostlo. Cílem je, aby žáci dosahovali nebo
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i překonali očekávání související s věkem
podle jejich chronologického věku.
Proto mnoho našich dětí bude muset zrychlit
dosažení tohoto pokroku v tomto jarním
školním pololetí. Chodit do školy každý
školní den je proto zásadním předpokladem.
Dětem se slabou školní docházkou bude
chybět zásadní příležitost a možnost se
vzdělávát, což nepochybně povede k tomu,
že se propadnou, zůstanou pozadu ve
srovnání se svými vrstevníky.
V tuto chvíli ještě nevydáváme pokuty za
prodlouženou rodinnou dovolenou během
školního roku, avšak budeme muset vzít v
úvahu všechny možnosti, jak snížit a omezit
školní absence. Je také velmi důležité, aby
vaše dítě docházelo do školy včas.
Žáci 2. a 6. ročníků budou absolvovat testy
SATs
(Standard
vědomostních
a
dovednostních testů) na začátku letního
pololetí. Jejich formát bude tímto rokem
novinkou, kdy vládní požadavky na
očekávané
znalosti
a
porozumění
průměrných žáků dramaticky vzrostla. Je
proto důležité, aby děti docházeli do školy
každý školní den, tak aby nezmeškali a
nepřišly o důležitou látku ve vyučování, a to
zejména v rámci příprav na přechod do
vyšších škol (secondary school).
Čtení ve škole - Mohli byste ušetřit půl
hodiny každý týden na výpomoc?
(Reading in School – Could you spare half an
hour each week to help?)
Naučit se číst, je jednou z důležitých, ne-li tou
nejdůležitější dovedností kterou můžeme
naučit naše děti a vybavit je tím na celý život.
Děkuji rodičům, kteří se dobrovolně přihlásili
na pomoc při čtení ve škole, které se
uskuteční jednou do týdne. Brzy se s vámi
spojím s více informacemi.
Naše školní uniforma
(Smart Uniform)
Je to skvělé vidět děti hrdě nosit své
elegantní uniformy a rozumnou obuv.
Nicméně, stále tu máme malé množství

křiklavých, pestrých i lesklých legín a
džínsů/jeans,
pestrobarevné
sportovní
obuvy, ty jsou i nadále nošeny, i když zásadně
nejsou součástí naší školní uniformy. Mějte
na paměti, že jenom naše předepsaná, čistá
a upravená školní uniforma musí být nošena
do školy. Naše jednotná uniforma ukazuje, že
jsme všichni součástí pečujícího týmu s
mimořádně vysokými standarty. Zkusme si
udržet Windmill aby všichni vypadali
reprezentativně ! 
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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