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Nepříjdeš do školy, příjdeš o hodně!
(SATs: Miss School and Miss Out!)
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Milý rodiče & pečovatelé,
Další vzrušující týden plný učení nám utekl
tak rychle u nás ve Windmill a najednou tu
máme jarní prázdniny.
Těšíme se na vás až vás budeme moci přivítat
zpátky ve škole, svěží a plní elánu, ochotní se
opět učit a to v pondělí 18. dubna 2016.
Ráda bych vám také poděkovala za vaše
finanční příspěky na pomoc charitě Sport
Relief minulý týden - vybrali jsme
úžasný příspěvek £ 233.14.
A byl to opravdu zábavný den.

S přáním všeho nejlepšího,

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






SATs Testy:
Nepříjdeš do školy,
příjdeš o hodně!
Greenway Centre - Prázdninové
Aktivity
Projekt Školní hřiště
Nashledanou a Hodně Štěstí paní
učitelce, Miss Wheat!
Svatební oznámení

Chodit do školy každý školní den je
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).
Greenway Centre -Prázdninové Aktivity
(Greenway Centre Holiday Activities)
Fantastický výběr aktivit bude probíhat od
10 - 15:00 hodin, od 4. - 8. dubna 2016 příští
týden. Sport, tanec, gastronomie/vaření,
výtvarné a jiné ruční práce, to všechno bude
v nabídce. Oběd bude dětem poskytován a
vše za velmi malý vstupní poplatek £ 1.
Takže všem přeji, aby si užili opravdu
bezvadné jarní prázdniny!
Projekt Školní hřiště
(Playground Project)
Nemůžu být přesnější ještě v této chvíli, avšak

extrémně vzrušující nový developerský
projekt na výstavbu nového školního hřiště je
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plánován pro naší Windmill .... Tým návrhářů
plánují předělat naše školní hřiště a vytvořit
barevné, nápadité a relaxační místo a
příjemný prostor pro všechny naše děti. Další
novinky o tomto projektu a doufejme, že i
nějaké nákresy budou brzy následovat.
Nashledanou a Hodně Štěstí paní učitelce,
Miss Wheat!
(Good Bye & Good Luck, Ms Wheat!)
Po patnácti letech jako třídní učitelka a
asistentka ředitelky na naší škole, paní Ms
Wheat nás dnes opouští. Chtěli bychom paní
Ms Wheat moc poděkovat za veškerou její
tvrdou práci a oddanost v průběhu let.
Je vždy smutné, když starostlivý a obětavý
člen učebního sboru postoupí jinam a vím, že
všem dětem, našemu týmu a personálu školy
ale také rodinám našich žáků u nás
ve Windmill bude opravdu paní, Ms Wheat
moc chybět. Přejeme Vám hodně štěstí a
spokojenosti ve vaší nové práci a doufám, že s
námi budete neustále v kontaktu.
Svatební Oznámení
(Wedding Congratulations)

Naše úžasná asistentka učitelky, slečna, Miss
Rodgers, se nám vdávala o velikonočním
víkendu. Přejeme jí, nyní již s novým
příjmením, paní Hopps a jejímu manželovi
hodně štěstí a spokojenosti do budoucna.
Jsem si jistá, že jste vypadala naprosto
ohromujícně na vašem perfektním dni - užijte
si svatební cestu příští týden, Pan&paní, Mr &
Mrs Hopps!
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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