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Drodzy Rodzice i Opiekunowie 

 

Mieliśmy stosunkowo normalny termin, który był cudowny - z wycieczkami, wizytami i gośćmi, w tym nawet 

zorganizowaniem wycieczki do Londynu do Royal Opera House! Zorganizowaliśmy wiele naszych świątecznych 

wydarzeń i bardzo nam przykro, że nie wszystkie. Dziękujemy za wsparcie i pozytywne komentarze dotyczące 

nagrań z występów, cieszymy się, że je polubiliście! 

 
Pod koniec tego terminu chcielibyśmy podziękować za współpracę z nami w celu osiągnięcia najwyższego 
możliwego poziomu frekwencji i punktualności dla Twojego dziecka. Od początku semestru wiosennego, czyli w 
środę 5 stycznia 2022, będzie dostępny specjalny numer, pod który można dzwonić w sprawach frekwencji. 
Zachowaj ten numer 07971382616 w telefonie, aby mieć go pod ręką w razie potrzeby. 

Jeśli Twoje dziecko jest chore lub ma wizytę lekarską, co oznacza, że nie będzie w szkole, zadzwoń pod numer 
07971382616 przed 9:15, aby nas o tym poinformować. Możesz również wysłać wiadomość SMS na ten numer, 
pozostawiając imię i nazwisko dziecka, klasę i powód nieobecności. Jeśli w pierwszej kolejności nie otrzymamy 
od Ciebie wiadomości, zastosujemy naszą normalną procedurę. Mamy nadzieję, że ten dedykowany numer 
będzie pomocny i ułatwi Państwu komunikację z nami. Dziękujemy za nieustające wsparcie. 

 
W miarę zbliżania się Świąt Bożego Narodzenia sprawy nie są już tak normalne, biorąc pod uwagę obecne 
obawy związane z firmą Omicron. Proszę kontynuować rezerwację testu PCR, jeśli ty lub twoje dzieci macie 
objawy w czasie wakacji. Jeśli cała twoja rodzina jest w stanie zrobić LFT we wtorek 4 stycznia, zanim dzieci 
wrócą do szkoły w środę 5 stycznia, byłoby to bardzo pomocne i oznaczałoby, że ograniczymy wszelkie infekcje 
przychodzące do szkoły na początku nowego semestru. Wygląda na to, że LFT jest obecnie dostępny w 
supermarketach, więc weź pudełko. Te nowe testy są łatwiejsze w użyciu niż oryginalne, wymagają jedynie 
wymazu w nosie, a nie w gardle i nosie. Bardzo dziękuję za wsparcie w tym zakresie. 

 

Z niecierpliwością czekamy na semestr wiosenny i liczymy na względną normalność, z planami losów dla dzieci. 
W międzyczasie od nas wszystkich w Sidmouth życzymy Tobie i Twojej rodzinie Wesołych Świąt oraz 
szczęśliwego i zdrowego Nowego Roku! 

 
Z najlepszymi życzeniami  
Kath Roe and Sara Moore 
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 Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły dla 
wszystkich 

 
W Sidmouth Primary bardzo poważnie traktujemy bezpiec-
zeństwo naszych dzieci, a ostatnio otrzymaliśmy skargi od 
rodziców i mieszkańców dotyczące problemów związanych z 
bezpieczeństwem drogowym. 

 

Czy mogę przypomnieć wszystkim rodzicom, aby parkowali z 
należytą uwagą podczas przywożenia/odbierania dzieci. Doce-
niamy, że parkowanie nie zawsze jest łatwe w ruchliwych 
porach, ale nie jest to wymówka, aby parkować bezpośrednio 
przed bramą szkolną, parkować na dwóch liniach, parkować na 
liniach zygzakowatych i/lub blokować mieszkańców. Zarówno 
ulica Sidmouth Street, jak i ulica Ulice Tavistock są również 
bardzo zatłoczone manewrowaniem samochodami, co 
doprowadziło do kilku pobliskich wypadków z dziećmi. 

 

Zdajemy sobie sprawę, że na terenie szkoły jest ograniczona 
ilość miejsc parkingowych, więc jeśli możesz, idź do szkoły, a 
jeśli nie, rozważ zaparkowanie na ulicy nieco dalej od szkoły. 
Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i zapo-
bieganie groźnemu wypadkowi. Pracownicy szkoły poproszą 
Cię również o przeprowadzkę, jeśli zaparkujesz niewłaściwie, i 
prosimy o zachowanie uprzejmości, gdy to zrobią. 

Jesteśmy pewni, że będziesz z nami współpracować w tej 
sprawie i naprawdę doceniamy Twoje wsparcie w tym 
zakresie. 

Follow us on Twitter! 

@sidmouthschool 



Zapraszamy wszystkie dzieci, personel, rodziców i 
opiekunów! Czy widzisz, jak nauka dzieje się w otaczającym 

Cię świecie? 
Chcielibyśmy, abyś zrobił „selfie z nauką”, gdy odkryjesz, że 

nauka naturalnie pojawia się w domu i społeczności 
lokalnej. Możesz wydrukować swoje zdjęcie, tweetować je 

pamiętając o tagowaniu @sidmouthschool i 
#sidmouthsciselfie lub wysłać je na adres szkolny 

spsadmin@thrivetrust.uk 
Udostępnimy je i pokażemy w szkole, aby uczcić naukę, 

która jest wokół nas! 

W każdym półroczu będziemy 

koncentrować się na jednym 

przedmiocie w ramach pro-

gramu nauczania i celebrować 

naszą naukę oraz informować 

Cię więcej o tym przedmiocie w 

Sidmouth! 

W Foundation Stage 2, klasa Carle szcze-

gółowo badała pogodę, każdego dnia 

razem wypełniając kalendarz, aby re-

jestrować zmieniającą się pogodę i porę 

roku. Wspaniała książka „Idziemy na 

polowanie na niedźwiedzie” wywołała 

dalsze zainteresowanie i doprowadziła do 

stworzenia toreb sensorycznych powiąza-

nych z różnymi sceneriami i pogodą w 

historii. Dzieci omówiły swoje pomysły na 

to, co może reprezentować każdą pogodę i 

miały niesamowite, pomysłowe pomysły! 

W tym semestrze, Rok 3 Fine wykonał lalki 

szkieletowe, aby zademonstrować, w jaki 

sposób kości są połączone. Przeprowadzono 

wiele eksperymentów w celu zbadania in-

nych struktur i funkcji w ludzkim ciele, w tym 

mięśni i pojemności płuc. Wykorzystaliśmy 

również nasz nowy sprzęt obserwacyjny, aby 

dokładnie przyjrzeć się składowi gleby w 

ramach naszego tematu o skałach i glebach.  

Rok 2 Rosen i Jeffers naprawdę rozwinęli swoje umiejętności „pracy 

naukowej” w tym semestrze, ucząc się wszystkiego o materiałach 

codziennego użytku i badając szereg ich właściwości. Szczególną atra-

kcją był nasz eksperyment z czekoladą, w którym dowiedzieliśmy się 

wszystkiego o topieniu! 

W pierwszej klasie Child i Donaldson identyfikowali i oznaczali 
części ciała ludzi i zwierząt oraz klasyfikowali zwierzęta według 

ich cech. Z niecierpliwością czekamy na prace terenowe na 
wiosnę, z planowaną ekscytującą wycieczką do Bempton Cliffs z 

Children's University, aby dowiedzieć się wszystkiego o 
siedliskach 

W pierwszym etapie pod-

stawowym dzieci McKee z 

przyjemnością stosują 

metodę prób i błędów, aby 

zbadać, jak zrobić ciasto do 

naszej aktywności „Pięć 

bułeczek porzeczkowych”. 

Ugotowanie jajka na 

obiad sprawiło, że 

pani Wade zaczęła 

myśleć o odwracal-

nych i nieodwracal-

nych zmianach. Czy 

możesz znaleźć inne 

przykłady? 

 

Miss Rose odwiedziła studia nagranio-

we BBC w Manchesterze i tutaj jest 

komorą bezechową. Żadnych ech - 

wyobraź sobie, jak by to brzmiało!  

Rok 4 Wilson i 3/4 Bowne z przyjemnością badali 

różne aspekty dźwięku: jak jest generowany, jak 

przemieszcza się i jak działają uszy, abyśmy mogli 

go słyszeć. Zbadaliśmy te koncepcje w ramach ró-

żnych praktycznych badań. 

Rok 5 Pullman i Cowell z przyjemnością poznawali 

różne siły. Zbadaliśmy, które materiały będą naj-

lepszym spadochronem, tworząc największy opór 

powietrza. Wraz z innymi zajęciami w szkole stale sku-

pialiśmy się na środowisku: w ramach naszej pracy nad 

COP 26 dowiedzieliśmy się o potencjalnych 

konsekwencjach zmian klimatu i co się robi, aby temu 

zapobiec. 

Rok 6 Blackman i Rowling przeprowadzili dochodzenie, aby do-
wiedzieć się, w jakich warunkach grzyb rośnie najszybciej. 

Doszliśmy do wniosku, że chleb powinien być chłodny i suchy, 
aby spowolnić rozwój pleśni! Z przyjemnością korzystamy równ-

ież z naszych nowych źródeł energii elektrycznej, aby badać i 
przewidywać, co sprawi, że żarówka będzie świecić jaśniej. 



Date Event 

Fri 17th Dec Ostatni dzień semestru jesiennego 

Mon 3rd Jan 2022 Święto państwowe - Szkoła zamknięta dla uczniów 

Tue 4th Jan 2022 INSET Day - Szkoła zamknięta dla uczniów 

Wed 5th Jan 2022 Dzieci wracają do szkoły 

Thur 17th Feb 2022 Zamknij na pół semestru 

Fri 18th Feb 2022 INSET Day - Szkoła zamknięta dla uczniów 

Mon 28th Feb 2022 Dzieci wracają do szkoły 

Fri 8th April 2022 Ostatni dzień semestru wiosennego 

Mon 25th April 2022 INSET Day - Szkoła zamknięta dla uczniów 

Tue 26th April 2022 
INSET Day - Szkoła zamknięta dla uczniów 

(planowany termin, który teraz jesteśmy w stanie potwierdzić) 

Wed 27th April 2022 Dzieci wracają do szkoły 

Mon 2nd May 2022 Święto państwowe - Szkoła zamknięta dla uczniów 

Thur 26th May 2022 Zamknij na pół semestru 

Fri 27th May 2022 Szkoła zamknięta z okazji Jubileuszowego Święta Królowej 

Mon 6th Jun 2022 Dzieci wracają do szkoły 

Fri 22nd Jul 2022 Ostatni dzień semestru letniego 

Daty pamiętnika 


