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Milý rodiče & pečovatelé,
Ani jsme se nenadáli a další čtvrtetí je pryč!
Děkuji všem rodičům a opatrovníkům, kteří
šli ještě o krok dál a vstříc podpořit úspěšné
vzdělávání vašeho dítěte. Je skvělé ukázat
dětem, že škola a rodina pracují společně
jako jeden tým. A pokud tomu tak není, jsou
to děti, kteří bohužel o hodně příjdou.
Generální šéfka společnosti L.E.A.D, paní
Diana Owen CBE, nás navštívila ve čtvrtek a
byla mimořádně spokojená a velmi chválila
pokrok, kterého jsme jako škola dokázali od
její poslední návštěvy na jaře.
Naše čtvrtletní prázdniny nám začnou v
pondělí 30. května 2016. V pondělí,
6. června pak budeme mít administrativní
den, kdy je škola otevřená pouze pro
zaměstnance. Škola bude pro děti opět
otevřena až v úterý, 7. června 2016.
Přeji vám všem krásný odpočinek a
doufejme, že budeme mít pěkné počasí.

S přáním všeho nejlepšího,

Ellie Green
Ředitelka školy
(Head Teacher)






Udělování cen za školní docházku
Nová paní učitelka
Nezaplacené školní obědy
EPIC Komunitní Prázdninový klub
se zábavou
Udělování cen za školní docházku
(Attendance Award)

Blahopřejeme předškolní třídě - Reception
LS, za to že měli z celé školy nejlepší školní
docházku za poslední týden! Výborně!
Jakákoliv třída, které se podaří dosáhnout
100% účasti třikrát ve školním roce obdrží
zvláštní cenu.
Nová paní učitelka
(New Teacher)
S potěšením vám mohu oznámit, že jsme
přijali na nový školní rok, začátkem září,
novou báječnou paní učitelku na první
stupeň/KS1. Paní, Miss Samantha Spencer
měla velký zájem o tuto pozici, když viděla
jaké máme úžasné a motivované děti s
oddaným a pracovitým vyučujícím sborem.
Její nadšení a vášeň pro výuku bude velkým
přínosem pro náš tým.
Nezaplacené školní obědy
(Dinner Money Debt)
Děkuji všem rodinám, kteří platí školní
obědy za své dítě pravidelně a včas.
Bohužel ale naší škole nyní vznikl obrovský
dluh, kdy nám některými rodiči nebyli
zaplaceny obědy a nyní nám dluží tisíce
liber za obědy, které jejich děti
zkonzumovaly, pochutnaly si na nich, ale
tyto obědy za ně nikdo doposud nezaplatil.
Tato situace je již naprosto neudržitelná.
Pokud dlužíte peníze za školní obědy svého
dítěte, my vám již dál nebudeme
poskytovat tuto službu a vašemu dítěti
oběd nevydáme, dokud
nesrovnáte a
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nezaplatíte tento dluh do plné výše. My se
nechceme dostat do situace, kdy všem
budeme muset zvyšovat ceny za školní
stravování, kvůli rodinám které zneužívají
naší benevolence. Pokud již dlužíte za
obědy a nepošlete vaše dítě do školy s
vlastní svačinou/obědem z domu, budeme
nuceni vás telefonicky kontaktovat aby jste
si dítě přišli vyzvednout přes polední
pauzu, nebo mu přinesli vlastní jídlo z
domu.
Komunitní Prázdninový Klub
(EPIC Community Games Holiday Club –
Half Term)
Dny: Čtvrtek 2. června a Pátek 3. června
2016
Čas: 10:00 - 15:00 hod. Každý den v King
Edward Parku, registrace ráno v 9:45 hod.
Věk: 8-12 let
Cena: £2 za dítě (£3 na rodinu)
Přijďte do King Edward Parku na 9:45 hod.
ráno se zaregistrovat. Nezapomeňte si
sebou vzít i oblečení do mokrého počasí,
opalovací krám jestli bude slunečno a
balíček s vlastním obědem.
Pro více informací prosím sledujte nás na
Facebooku
www.facebook.com/epicpartners,
nebo navštivte naše webové stránky na
www.epicpartners.co.uk
Vypadá to, že za skvělou cenu bude skvělá
zábava!
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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