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Milý rodiče & pečovatelé,
Vítejte zpátky z jarních prázdnin! Je krásné že
jsme si mohli užít tolik slunečných dnů tento
týden.
Naše letní čvrtletí má zaděláno na skvělý start
- děti se těší ze svých nových učebních témat;
z Brazílie až ke knihám od spisovatelky Julia
Donaldson, od Superhrdinů až po Dinosaury
.... už to slibuje, že bude vzrušující pololetí.
Nyní tu máme rozhodující dobu ve vzdělávání
v 6. ročnících a 2. ročnících, kdy se začíná s
jejich závěrečnými přípravami na SATs testy.
Pro všechny děti, letní čtvrtletí je nesmírně
důležité, neboť žáky připravuje na jejich další
fázi učení v září.
S přáním všeho nejlepšího,

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





Udělování cen za školní docházku
Vítáme
nové
paní
učitelky,
Mrs Vowles a Ms Leith
SATs Testy:
Nepříjdeš do školy,
příjdeš o hodně!
Projekt Školní hřiště

Blahopřejeme třídě 2MD, za to že měli z
celé školy nejlepší školní docházku za
poslední týden! Výborně – protože jakákoliv
třída, které se podaří dosáhnout 100% účasti
třikrát ve školním roce obdrží zvláštní cenu.
Vítáme nové paní učitelky
(Welcome Mrs Vowles and Ms Leith)
Je mi potěšením přivítat nové paní učitelky,
Mrs Rebecca Vowles do našeho týmu na
prvním stupni/KS1 a novou paní učitelku Mrs
Julia Leith do našeho týmu 6. ročníků. Obě
naše nové členky týmu se již měli možnost
seznámit a navázat vztah s našimi dětmi a již
nyní významě příspívají k šťastné atmosféře
cílevědomého učení u nás ve Windmill.
Administrativní Dny
(INSET Days)
Již brzy budeme mít dva tzv. Administrativní
dny, kdy je škola pro všechny žáky zavřena.
Tyto dny jsou plánovány na letní pololetí ve
dnech: pondělí 6. června 2016, jako extra
den hned ke konci prázdnin a dále bude škola
pro žáky zavřená v pátek 1. července 2016.
SATs Testy:
Nepříjdeš do školy, příjdeš o hodně!
(SATs: Miss School and Miss Out!)
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.
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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).
Projekt Školní hřiště
(Playground Project)
Nemůžu být přesnější ještě v této chvíli, avšak

extrémně vzrušující nový developerský
projekt na výstavbu nového školního hřiště je
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.
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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