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Milý rodiče & pečovatelé,
Další rušný týden u nás ve Windmill! Vypadá
to, že jaro k nám již dorazilo, a tak děti měly
možnost travit více času venku na hřišti a buď
si hrát v čase dopoledních přestávek nebo v
době obědů ale také mohly trávit čas venku
při hodinách tělocviku/PE na našem novém
zařízení.
S přáním všeho nejlepšího,

Ellie Green
Ředitelka školy
(Head Teacher)







Římská invaze!
Udělování cen za školní docházku
Školní docházka: Nepříjdeš do školy,
příjdeš o hodně!
Prosíme, nekouřit v prostorách
v blízkosti školy
Čtení ve škole - Mohli byste ušetřit půl
hodiny každý týden na výpomoc?
Naše školní uniforma

Blahopřejeme třídám 1GG a 6LR, za to že
měli z celé školy nejlepší školní docházku za
poslední týden!
Attendance:
Miss School and Miss Out!
Government expectations for attendance and
academic attainment have increased
tremendously. The aim is for pupils to be
achieving at or above age-related
expectations for their chronological age.
Therefore many of our children will need to
make accelerated progress during the Spring
Term.
Attending school every single day is crucial.
Children with poor attendance will miss
crucial learning opportunities and it is
inevitable that they will fall behind their
peers. At the moment we do not issue fines
for extended holidays during term time
however, we may have to consider all
avenues to reduce absenteeism. It is also
extremely important that your child arrives
to school on time.
Year 2 and Year 6 pupils will be taking SATs
(Standard Attainment Tests) at the
beginning of the Summer Term. The format
for these is new this year and the
Government’s expected knowledge and
understanding of average pupils has
increased hugely. It is vital that children are
in school every day so they do not miss out
on crucial learning, particularly in
preparation for secondary school transfer.

Římská invaze!
(Roman Invasion!)

Prosíme, nekouřit v prostorách
v blízkosti školy
(No Smoking Please)

Naše třídy 4. ročníků měly ve čtvrtek úžasný
den který prožily jako Římané, a to všechno
jako součást jejich vyučování dějepisu.
Dobové kostýmy, artefakty ale také celá řada
zajímavých aktivit opravdu přivedla jejich
učení k životu. Celý den, byla skvělá zábava!

Mějte prosím na paměti, že naše školní
pozemky a prostory včetně míst kolem našich
školních vrat v žádném případě nejsou
kuřáckými prostory. Prosím, respektujte naše
děti a rodiny tím, že se zdržíte kouření v

CZECH/ČESKY
blízkosti našich školních pozemků a v areálu
školy.
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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