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Milý rodiče & pečovatelé,

Další velmi rušný týden u nás ve Windmill
škole!
Nezapomeňte, že příští pátek, 1. července
2016 budeme mít další tzv. Administrativní
den/INSET day, kdy je škola pro všechny žáky
zavřena.

Blahopřejeme třídě – 3DH, za to že měla 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.
Úžasný výlet do Walesby!
(A Whale of a time in Walesby!)
Žáci šestých ročníků si užili úžasné
dobrodružství
na
jejich
pobytovém,
rezidenčním dvoudenním výletu do Walesby
na začátku tohoto týdne. Personál hotelu
Activity Centre chválil naše děti pro jejich
nadšení, ochotu a slušné chování.
OBROVSKÉ poděkování jde paní učitelce,
Miss Rook za organizaci tohoto výletu a také
paní, Mrs Hillyard a paní, Mrs Partow a Mr
Ramsey, který take podpořil děti na školním
výletě. Doufám, že všichni budou mít
možnost si odpočinout a zotavit se přes
víkend!

S přáním všeho nejlepšího,

Ellie Green
Ředitelka školy
(Head Teacher)
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Důležité dny do vašeho kalendáře
(Important Dates)
Již brzy budeme mít další tzv. Administrativní
den, v PÁTEK, 1. července 2016, kdy je škola
pro všechny žáky zavřena.
Pondělí, 4. července 2016 bude tzv. Zkušební
den/Transition Day, kdy děti dostanou
příležitost navštívit své budoucí, nové třídy
do kterých pak budou chodit od září, příštího
školního roku.
Žáci našich šestých ročníků také již plánují
letní veletrh - datum této akce bude
rozhodnut v nejbližší době.
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ACE školní páteční shromáždění
(ACE Assemblies)
Páteční ACE shromáždění (pro vybrané žáky
týdne, jejich třídy a pozvané rodiče) byly
přesunuty na ráno. EYFS/Předškolní třídy a
třídy Y1-3 se bude konat přesně v 09:10
hodin. KS2/Druhý Stupeň (třídy Y4, 5 a 6) se
bude konat v 09:25 hodin ráno.
Tato změna vstoupí v platnost od příštího
týdne.
Fantastiký Fotbal
(Fantastic Football)
V pátek 17. června žáci našeho fotbalového
týmu 5. a 6. ročníků hráli v turnaji který
pořádala Sycamore Akademie. Náš tým hrál
fantasticky a demonstroval týmový spirit a
velkého sportovního ducha. Tým vyhrál 2 hry
a skončil třetí v turnaji, těsně přišli o vítězství.
V bráně a obranné pozici byl Zohaib, Awais a
Ethan demonstrovali obrovský talent a góly
padali od Zedanni, Yasssine a Kayden,
kdy Yassine vyhrál trofej za nejlepšího
brankového střelce turnaje. Tato akce měla
obrovský úspěch, byl jsem opravdu hrdý na
kluky a na to, čeho dosáhli. - Mr Rose
Děkuji za to, že dáváte našim fotbalistům
takové příležitosti, pane Mr Rose. Kluci, jsem
nesmírně hrdá na vás všechny!

Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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