CZECH/ ČESKY

8. Zpravodaj
(Newsletter 8)
6. listopad 2015
(November 6th 2015)
0115 9150195
www.windmillacademy.co.uk
Milý rodiče & pečovatelé,
Vítejte zpět ve škole! Doufám, že jste si všichni
užili nádherné školní prázdniny.
Jako obvykle, vaše děti se usadili briliantně
zpátky ve škole a užívají si báječného učení.
Ve čtvrtek jsme měli velmi důležitou návštěvu
od Neila Spencelayh, jednoho z LEAD ředitelů.
Byl neuvěřitelně ohromen jak se děti učí i
chováním našich dětí a komentoval na pěknou a
vřelou atmosféru v naší škole a vývoj v rámci
školy od jeho poslední návštěvy v letním
semestru. Cítila jsem se velmi hrdá že mohu
předvést naši skvělou studijní komunitu.
S přáním všeho nejlepšího,
Ellie Green
Ředitelka školy
(Head teacher)
V tomto zpravodaji naleznete informace o:





Vítáme paní Miss Burton
Den válečných veteránů
Udělování cen za školní docházku
Bezpečnost s Ohňostroji
Vítáme paní Miss Burton
(Welcome Miss Burton)

Jsem ráda, že na naší škole mohu přivítat
slečnu Rachel Burton, jako asistentku ředitele
školy. Slečna, Miss Burton se připojila k
našemu vedoucímu týmu, kdy bude vést a
podporovat rozvoj výuky a v současné době
bude pracovat s dětmi a učiteli v KS2/na
druhém stupni. Miss Burton dosáhla prestižní

status SLE (Senior vedoucí vzdělávání) za
mimořádný přínos pro výuku a školení
ostatních učitelů. Je velkým přínosem pro náš
tým Windmill.
Den válečných veteránů
(Remembrance Poppies)
Celá škola bude držet ve středu dvě minuty
ticha v 11 hodin dne 11/11/15 na úctu k těm
statečným mužům a ženám, kteří zemřeli
nebo byli zraněné ve válce. Také si
uvědomujeme, že mák je symbolem naděje a
mírové budoucnosti. Žáci šestých ročníků
budou prodávat papírové vlčí máky a drobné
předměty, jako jsou potištěná pravítka a
gumové náramky s makovým logem za 50p
nebo £1 vybrané peníze pak budou darovány
britské legii. V prodeji budou na začátku a na
konci dne v pondělí a v úterý příští týden.
Udělování Cen za školní docházku
(Attendance Award)
Blahopřejeme třídě 6LR za to že měli z celé
školy nejlepší školní docházku za minulý
týden. Již se můžete těšit na Zlatou Obálku.
Jakékoliv třídě, které se podaří mít 3 týdny
100% účast v tomto čtvrtletí obdrží zvláštní
cenu.
Bezpečnost s Ohňostroji
(Firework Safety)
Protože Bonfire Night/Noc Ohňostrojů
mohou pokračovat i během víkendu, prosím
nezapomeňte na bezpečnostní kód při
zacházení s ohňostrojem. Naši žáci čtvrtých
ročníků ve své hodině pracovali na psaní o
bezpečnosti s ohňostrojem. Podívejte se na
příklady jejich práce na druhé straně tohoto
zpravodaje!
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
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