
Dragi părinți și îngrijitori 

 
Pe măsură ce ajungem la sfârșitul unui trimestru de primăvară foarte încărcat, este bine să reflectăm la toate lucrurile care au avut loc în acest 
trimestru. Copiii au participat la vizite la Bempton Cliffs, Universitatea Hull, bisericile locale și Muzeele Hull și East Riding. De asemenea, am avut 
o mulțime de vizitatori la școală, inclusiv pompierii, un dansator de la Royal Ballet, un om de știință de la Universitatea Hull și muzicieni de la 
Music Hub. Am sărbătorit Ziua Mondială a Cărții și ați contribuit la strângerea de 317,00 GBP pentru Ziua Nasului Roșu. Vă rugăm să asigurați-vă 
că ne urmăriți pe Twitter pentru a nu rata toate lucrurile interesante pe care le fac copiii.  
 
Echipa noastră de Junior Leadership lucrează din greu pentru a obține premiul Eco Schools Green Flag pentru școală. Am alocați eco-monitoare 
în toate sălile de clasă care se asigură că tehnologia și luminile sunt stinse atunci când nu sunt utilizate. De asemenea, ne-am sporit eforturile de 
reciclare cu pungi de reciclare în toate sălile de clasă. Acestea sunt golite zilnic în coșurile noastre mari de reciclare de afară. De asemenea, 
suntem în proces de organizare a jardinierelor pentru locul de joacă al școlii pentru a începe să ne cultivăm propriile fructe și legume.  
Echipa Junior Leadership face o treabă fantastică și este un merit pentru școală, bine făcut! 
 
Pe măsură ce lucrurile continuă să revină la normal, guvernul a reintrodus testarea pentru anumite grupuri de ani în acest an. M-am gândit că 
este important să vă împărtășesc datele pentru aceste teste. Personalul didactic, la clasele relevante, vă va împărtăși informații suplimentare 
despre aceste teste.  

  
Anul 1 va participa la o verificare fonică. Aceasta va fi între 6 și 10 iunie 2022.  

 

 Anul 2 va participa la SATS (Teste Standard de Realizare) de Citire și Matematică. Ele vor fi, de asemenea, evaluate la Scriere. 
Aceasta va avea loc în cursul lunii mai. 

 

 Anul 4 va participa la o verificare a înmulțirii în luna iunie (între 6 și 24 iunie 2022).  
 

 Anul 6 va participa la Key Stage 2 SAT. Acestea vor fi evaluări la lectură, SPAG (ortografie, punctuație și gramatică) și 
matematică în săptămâna începând cu 9 mai 2022. Scrierea lor va fi, de asemenea, evaluată de profesor. Aș ruga părinții să adauge 
aceste date în calendarul lor. 

 
Vă doresc o vacanță de Paște minunată alături de familiile voastre și aștept cu nerăbdare să revedem copiii la școală miercuri, 
27 aprilie. 
 
Cele mai bune gânduri, 
 
doamna Sara Moore 
 
Șef de școală 
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Blackman class had an amazing time at The University of Hull, they toured the 
Allam Medical Centre, visited the library and participated in some fabulous 

activities, all thanks to @childrensuni and the @UniofHull marketing      
students. @thrivetrust_UK @thrivetrust_CEO  

Thank-you so much             

@childrensuni and      
@Bempton_Cliffs our Year 1 
and Year 2 children have had 
the most amazing time! We 
really enjoyed making 
potions, bird watching , 
looking at the seasons/
habitats and was so excited 
that we got to see some 
puffins! We used our senses 
to explore the habitat! 
@thrivetrust_UK 

@thrivetrust_CEO #Trip  

Check the back page for more photos and remember to follow us 
on Twitter@sidmouthschool 
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Uniformă 
Am observat că nu toți copiii poartă uniforme școlare, mai ales în zilele 

de educație. Nu avem nevoie de nicio uniformă de marcă, toate arti-
colele de uniformă pot fi achiziționate de la supermarket și puteți co-
manda gratuit articole de la RE:Uniform, vă rugăm să urmați linkul (9) 

RE: Uniformă | Facebook  
Verificați pagina Uniforme de pe site-ul nostru pentru mai mul-

te     informații. 

 
 
 
 
 

Bijuterii 

La scoala trebuie purtati doar cercei tip stud, vom cere ca orice 
alta forma de cercei si bijuterii sa fie indepartata.  

 

 
 
 
 
 
 

Mesele școlare gratuite (FSM)  
 
Circumstanțele s-ar putea să se fi schimbat pentru multe familii în acest an, 
așa că vă sfătuim ca părinții să completeze formularele FSM pentru a verifica 
dacă ați putea fi acum eligibil. O aplicație de succes nu numai că ajută 
familiile, dar oferă fonduri suplimentare pentru școală. Părinții actuali din anul 
2 trebuie să-și amintească că atunci când copilul dumneavoastră se mută în 
anul 3 în septembrie, mesele școlare universale gratuite se termină și va 
trebui să plătiți pentru mesele școlare, așa că de ce să nu aplicați acum 
pentru a verifica dacă sunteți eligibil pentru FSM  
 
Copilul dvs. poate fi capabil să primiți mese școlare gratuite dacă obțineți 
oricare dintre următoarele: 

 Sprijin 

 Alocație pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în 

funcție de 
 

 pentru ocuparea forței de muncă și alocație de 

 

 sprijin în funcție de venit în temeiul părții VI a Legii privind imigrația și 

azilul din 1999 
 

 , elementul garantat al creditului de pensie Credit 

 

 fiscal pentru copii (cu condiția ca: De asemenea, nu aveți dreptul la 

Credit Tax Working și aveți un venit brut anual de cel mult 16.190 
GBP) 

 

 Credit Tax Working - plătit timp de 4 săptămâni după ce încetați să 

vă calificați pentru Working Tax Credit 
 

 Universal Credit - dacă aplicați la sau după 1 Aprilie 2018, venitul 

gospodăriei dvs. trebuie să fie mai mic de 7.400 GBP pe an (după 
impozitare și fără a include beneficiile pe care le obțineți 

 

 

Sidmouth Pantry — Prima întâlnire va fi 3 mai  
Se ține în fiecare marți dimineața de la 8:30 în sala școlii —

Obțineți 6 articole la 1 GBP. 
Lucrând în parteneriat cu Fareshare pentru a distribui alimente 
familiilor noastre pentru a ne asigura că surplusul de hrană este 

disponibil pentru oricine 
are nevoie de el. 

MENIU PRANZ DISPONIBIL DE ASEMENEA PENTRU VIZUALIZARE PE SITE-UL SCOALA 

https://www.facebook.com/RE-Uniform-2240133222770024
https://www.facebook.com/RE-Uniform-2240133222770024


Anul 6 Blackman  și Rowling  

a învățat despre droguri și 

efectele acestora asupra 

corpului și minții. Am aflat 

despre diferitele tipuri de 

medicamente și despre cum și 

de ce sunt clasificate. După 

reflecția asupra motivelor 

pentru care cineva poate de-

cide să ia o substanță 

dăunătoare, am creat o listă 

de strategii alternative de  

Anul 5 Pullman  și Cowell, a demonstrat o maturitate fantas-
tică în această jumătate de semestru în timpul unității noas-
tre Healthy Me. Am acoperit o serie de subiecte, inclusiv 
efectele fumatului și alcoolului. Am învățat beneficiile 
poziției de recuperare și când să o folosim și am aflat 
despre importanța de a avea o imagine corporală pozitivă. 

Curriculum-ul nostru PSHE – Jigsaw 
este plin de entuziasm și curiozitate 
în acest trimestru, în timp ce învățăm 
cunoștințe și abilități pentru a sprijini 
„Healthy Me”; atât trupul cât și mintea. Vocea elevilor a 
fost realizată în cadrul școlii și arată cu adevărat impac-
tul modului în care copiii înfloresc ca indivizi și se unesc 
în colaborare pentru a face comunitatea noastră șco-
lară mai puternică. 

 PSHE - Date cheie de conștientizare pentru semestrul 
de vară – 

*Săptămâna siguranței solare- luni 2 - 8 mai  

 
*Săptămâna națională a sportului - Tema: Apartenența 
– Un loc în sport pentru fiecare copil. - Luni 20 - 26 
iunie 
 
* Tema Zilei Relațiilor și Educației Sexuale: Sărbători-
rea diferențelor - Toată lumea poate străluci!! - Joi, 30 
iunie   

În fiecare jumătate de se-

mestru, ne vom concentra 

pe un subiect din curricu-

lum și ne vom celebra 

învățarea și vă vom infor-

ma mai multe despre acel 

subiect la Sidmouth! 

F1- McKee învață importanța 
„Calm Me” și a alegerilor 
sănătoase și nu atât de 
sănătoase în sesiunile noastre 
Jigsaw. Am învățat multe 
despre „Visele dulci” care ne pot 
ajuta să dormim mult și să avem 
misiunea unei rutine bune de 
culcare.  

Clasa Carle a învățat despre beneficiile exercițiilor și 
odihnei într-o misiune de a ne menține corpul sănătos. Am 
jucat diverse sporturi și am analizat impactul pe care îl au 
simțindu-și bătăile inimii înainte și după activitate. 

Anul 1 Child și Donaldson a învățat 
despre menținerea sănătății în acest 
semestru. Am vorbit despre alegeri 
sănătoase pe care le putem face în 
fiecare zi, cum ar fi să dormim sufi-
cient, să bem multă apă și să facem 
exerciții fizice. Ne-a plăcut să 
învățăm și prin jocuri de rol, să inter-
pretăm ceea ce se întâmplă atunci 
când suntem prost și să învățăm 
cum să ne ajutăm singuri. sa te simti 
mai bine.  

Anul 2 Jeffers și  Rosen le-a plăcut 
foarte mult să învețe cum să se 
mențină sănătoși - atât fizic, cât 
și mental. Am legat acest lucru 
de subiectul nostru de Știință 
despre Animalele, inclusiv oame-
nii și am aplicat cunoștințele no-
astre despre cum ne menținem 
curați și sănătoși la felul în care o 
fac și alte animale. 

Anul 3 Fine s-a bucurat să-și pună provocări fizice și să 
vadă dacă își pot atinge obiectivul până la sfârșitul 
trimestrului. Acestea includ câte sărituri de stele am 
putea face într-un minut sau dacă am putea dansa 
non-stop timp de 3 minute întregi! Am aflat, de ase-
menea, cât de mult zahăr este conținut în diverse ali-
mente și băuturi - am încercat să potrivim unele ali-
mente cu cantitățile de zahăr pe care credeam că le 
conțin și am avut câteva surprize când am aflat 
răspunsurile.  

Anul 3/4 și  Anul 4 s-au angajat în 
discuții grozave și profunde despre 
cum să menținem un stil de viață 
sănătos, impactul negativ pe care 
fumatul și alcoolul îl pot avea, pre-
cum și cum să faci față situațiilor de 
presiune de la egal la egal. 



Date jurnal 2022 

Data  Eveniment  

Vineri 8 aprilie 2022  Ultima zi a trimestrului de primăvară - Închidere la 14:00 

Luni 25 aprilie 2022  Ziua INSET - Școala închisă pentru elevi  

Marți 26 aprilie 2022  Ziua INSET - Școala închisă pentru elevi 

Miercuri 27 aprilie 2022  Copiii se întorc la școală  

Luni 2 mai 2022  Școala închisă de sărbătoare  

Joi 26 mai 2022  Închidere la jumătate de semestru  

Vine 27 mai 2022  Școala închisă de sărbătoarea Queen's Jubilee  

Luni 6 iunie 2022  Copiii se întorc la școală  

vineri 22 iulie 2022  Ultima zi a termenului de vară - Închidere la 14:00 

Some excellent dance sequences were created 
by Year Six during our Session with Northern 

Ballet - check out the mirroring! @thrivertrust.uk  
@northernballet 

Following on from our dentist visit yesterday, 
our children loved getting into the role of 
dentist, patient and waited in their own 
waiting room. #carleclass #EYFS 
@thrivetrust_UK  

Chick chick chick chicken!! We all did 
brilliantly in our Easter bonanza 
parading our Easter bonnets and 
singing our   Easter songs for our 
parents! Thank you for coming and 
well done children! #haveago     
#enjoylearning @thrivetrust_UK 
@thrivetrust_CEO #carleclass 
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