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Milý rodiče & pečovatelé,
Další pěkný týden u nás ve Windmill!
Naši žáci nám všem ukázali, jak laskavý,
starostlivý a citlivý jsou k ostatním lidem
prostřednictvím charitativních aktivit prokázali
že se i nadále k sobě chovají s úctou a
respektem. Jsem nesmírně hrdá na to, že v naší
škole máme tak dobře vychované a zodpovědné
děti,
S přáním všeho nejlepšího,

Den válečných veteránů
(Remembrance Poppies)
Celá škola držela ve středu dvě minuty ticha v
11 hodin dne 11/11/15 na úctu k těm
statečným mužům a ženám, kteří zemřeli
nebo byli zranění ve válce. Také si
uvědomujeme, že Vlčí mák je symbolem
naděje a budoucnosti v míru. Žákům šestých
ročníků se podařilo prodat úžasné množství
připínáčků s Vlčími máky a dalších drobných
upomínkových předmětů, jako jsou potištěná
pravítka a gumové náramky s makovým
logem. Britská Legie nás bude později za pár
týdnů informovat kolik se naší škole podařilo
vybrat peněz.

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






RESPEKT Soutěž na plakát
Den válečných veteránů
Udělování cen za školní docházku
Přání k oslavám Diwali
Ztráty a nálezy
RESPEKT Soutěž na plakát
(RESPECT Poster Competition)

Příští týden se budeme učit o tom jak být
dobrým kamarádem a jak zůstat pozitivním
zodpovědným členem naší komunity a to jako
součást týdne pro Národní Anti-šikanu. Ve škole
dále plánujeme Soutěž o nejlepší plakát, kde
chceme podpořit naše přátelské étos a náš
pevný postoj k zacházení s každým s úctou.
Prosím, podpořte doma vaše dítě k účasti v naší
soutěži - jména autorů těch
NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH plakátů půjdou do slosování
o ceny!

Udělování Cen za školní docházku
(Attendance Award)
Blahopřejeme třídě 1GG 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.
Přání k oslavám Diwali
(Diwali Wishes)
Doufáme, že všechny naše rodiny,
kteří slavili Diwali tento týden si užili
příjemný čas.
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Ztráty a nálezy
(Lost Property)
Drahý nový kabát byl ztracen jedním z našich
žáků. Prosím zkontrolujte doma, že omylem
nemáte kabát někoho jiného - spousta našich
dětí nosí velmi podobné kabáty.
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.
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