CZECH/ČESKY

V tomto zpravodaji naleznete informace o:

35. Zpravodaj
(Newsletter 35)
15. července 2016
(July 15th 2016)
0115 9150195
www.windmillacademy.co.uk
Milý rodiče & pečovatelé,
Jaký to akcemi nabitý týden! Sportovní dny
pro žáky druhého stupně/KS2 byli obrovským
úspěchem také díky našemu tělocvikáři, Mr.
Rose a jeho tvrdé práci a odbornému
tréninku. Bush Craft pro žáky prvního
stupně/KS1
byl
opět
fantastickým
dobrodružstvím a novou zkušeností jak
statečně a odvážně řešit danné ůkoly nejen
pro děti ale i učitelský sbor. Děkuji moc všem
rodičům, kteří podpořili své děti, aby si
maximálně mohli užít těchto speciálních akcí.
V době kdy již začínáme rozjíždět velký
renovační projekt přestavby celého našeho
školního hříště jsme měli velmi nevšední
zážitek ve středu z návštěvy profesionálního
sochařského umělce který začal pracovat se
skupinou našich talentovaných Windmill
umělců, kteří doufejme vyprodukují návrhy,
které budou nakonec modelem na železné
větrné sochy - doživotní dědictví našich
studentů Windmill Akademie pro budoucí
generaci žáků k potěšení při hrátkách na
hřišti.

S přáním všeho nejlepšího,

Ellie Green
Ředitelka školy
(Head Teacher)
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Z důvodu toho, že mnozí z našich rodin slavili
minulý týden muslimský svátek Eid, docházka
napříč celé školy byla extrémně nízká a umístila
úroveň docházky některých našich žáků do
výstražné zóny. Ujistěte se prosím, že od teď už
bude vaše dítě ve škole každý den, dokud nám
nezačnou školní prázdniny, kdy poslední školní
den bude v úterý 26. července 2016.

Důležité dny do vašeho kalendáře
(Important Dates)
Ročníky/Y5 a Y6 Atletického Olympijského Týmu
na Harvey Hadden Stadiónu – Pondělí, 18.
července. Rozlučková akce (Year 6 Leavers’
Assembly) pro 6. ročníky se bude konat v pátek
22. července 2016 – (čas bude upřesněn později).

Úspěch našeho Letního Školního Veletrhu!
(Summer Fayre Success!)
Děkuji všem, kteří přišli společně si užít náš
středeční letní školní trh. Moc děkuji týmu
6. ročníků za všechnu vaši tvrdou práci u pořádání
této akce.
V naší hádance dne, kolik sladkostí bylo ve
sklenici, odvěď zněla: 137 sladkostí – naší
šťastnou vítězkou se stala Fatima ze třídy 4PB
s odhadem 140.
Vylosovaný lístek z Tomboly, číslo 148 nebyl ještě
vyzvednut – jestliže jste šťastným výhercem
zastavte se prosím v kanceláři školy.
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Vysvědčení
(Reports)
Touhle dobou byste již měli obdržet
Vysvědčení/Reports vašeho dítěte při příležitosti
konce školního roku. Pokud máte jakékoliv dotazy
nebo byste chtěli prodiskutovat obsah zprávy ve
vysvědčení, prosím zastavte se u třídního učitele
vašeho dítěte nebo se můžete zastavit u mně.

Připomínka o správné školní uniformě
(Smart Uniform Reminder)
Protože konec školního roku se blíží,
uniformy mohou vypadat už opotřebovaně.
Nicméně, řada velmi nevkusných, lesklých
legín a pestrobarevná sportovní obuv je v
poslední době nošena do školy. Avšak toto
oblečení do školy nepatří a rozhodně není
součástí naší vkusné a reprezentativní školní
uniformy. Mějte na paměti, že pouze naší
školou předepsaná uniforma, může být
nošena do školy. Pomožte nám reprezentovat
Windmill
v
pěkných,
naší
školou
předepsaných uniformách!
Ztráty a Nálezy
(Lost Property)
V naší školní jídelně máme přeplněné krabice
s horou ztraceného oblečení! Prosím udělejte
si chvíli a podívejte se jestli se vám nepoštěstí
najít ten dávno zapomenutý a ztracený kabát
nebo bundu. Jakékoliv nevyzvednuté
a nepojmenované školní mikiny a podobně
budou levně rozprodány na konci školního
roku.
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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