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Dear Parents and Carers 

A fost un semestru de jumătate plin și provocator pentru noi în școală, având în vedere nivelul de 
absență a personalului pe care l-am experimentat. Sper că, acolo unde este posibil, copiii 
dumneavoastră au fost relativ neafectați. Am încercat să ne asigurăm că am reușit să oferim în 
continuare toate experiențele în școală care fac din școlile primare locuri atât de minunate.  
 
Datorită parteneriatului nostru cu Universitatea pentru Copii, copiii din anul 2 au fost într-o excursie la 
Bempton Cliffs, iar copiii din anul 4 și 5 participă la un proiect de stil de viață sănătos de 4 săptămâni. 
Primii ani au avut o vizită de la Humberside Fire and Rescue și, pe deasupra, avem vizitele noastre 
obișnuite de la antrenorii noștri de sport și profesorii noștri de teatru și muzică.  
 
Dezvoltarea personală și bunăstarea copiilor sunt lucruri pe care le luăm foarte în serios și în acest 
semestru am participat la Ziua Numărului NSPCC, Ziua Internetului mai sigur și Săptămâna Sănătății 
Mintale a Copiilor. Tema pentru Săptămâna sănătății mintale a copiilor a fost  „Creșterea împreună”, o 
temă fantastică despre creșterea emoțională. Copiii au participat la o activitate scurtă în fiecare zi 
pentru a arăta progresia și o spirală de învățare pentru a atinge obiectivul final de „Creștere împreună”. 
Activitatea finală efectuată de copii a fost utilizarea unui balon cu aer cald pentru a identifica rețelele de 
sprijin. Acest lucru a inclus înțelegerea copiilor despre unde să meargă pentru a obține sprijin în 
vremuri dificile, dar și despre modul în care își pot sprijini și inspira prietenii și colegii de clasă. 
 
Avem mult mai multe excursii și experiențe interesante planificate pentru restul anului, așa că 
continuați să verificați pagina noastră de Twitter! 
 
Să aveți o vacanță minunată de jumătate de termen. Copiii revin la școală luni, 28 februarie. 
 

 
Best wishes, 
Mrs Sara Moore 
Head of School 
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Year 1 had a fantastic afternoon 

working collaboratively. We 

discussed #Childrens-

MentalHealthWeek and created a class poster using 

inspirational quotes, pictures and sayings personal to 

our classes. We have displayed these in our classrooms. 

@thrivetrust_UK @thrivetrust_UK 

Year 5 have enjoyed taking part in 

#ChildrensMentalHealthWeek 

focusing on the people in their 

lives who have given them      

support over the years.  

Year 6 have been discussing how 

overcoming challenges can help 

us to grow emotionally as part of 

Children's Mental Health Week. 
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Thank you Mr Cooper for  

another great Healthy         

Lifestyles session. The         

children loved learning    

about the importance of   

looking after our bodies! 

@Help4HealthYONL 

@PhysFoundations 

@childrensuni @CIC_HCU 

Follow us on Twitter! 

@sidmouthschool 

We are feeling the love today in Carle class. We are 

talking about who we love this Valentine's Day. We 

are making cards and gifts to share with special    

people. @thrivetrust_UK 

Year 4 Wilson class have been finishing their "recipes" 

for safe use of the internet with some terrific ideas 

for respecting others. #SaferInternetDay 

The Key Stage Two library 

has reopened after its      

revamp. All children can 

borrow books to share with 

their family or enjoy      

themselves. 

@thrivetrust_UK  

Browne class have really enjoyed all the activities 

linked to  @safeinternetday . They have produced 

some amazing recipes outlining respectful and 

healthy relationships online and produced some  

fantastic Esafety posters. @thrivetrust_UK 

 
Sidmouth Pantry. Alăturați-vă nouă în fiecare marți 

dimineața de la 08:30, avem o selecție largă de alimente 
disponibile. Alimentele care ne-au fost trimise includ pro-
duse proaspete, conserve și capse pentru dulap. Lucrăm în 
parteneriat cu Fareshare pentru a distribui alimente 
familiilor noastre pentru a ne asigura că surplusul de 
hrană este disponibil pentru oricine are nevoie. Sute de 
mii de tone de mâncare bună sunt irosite de industria ali-
mentară din Marea Britanie în fiecare an. În același timp, 
milioane de oameni se luptă să își permită să mănânce. 
Lucrările lui Fareshare abordează aceste două probleme 
prin redistribuirea surplusului din industria alimentară, 
care altfel ar fi pierdut. „Taraba” noastră devine atât de 
populară încât a trebuit să creștem cantitatea de mâncare 
pe care o livrăm în fiecare săptămână. Vino și vezi ce se 
oferă! Toată lumea este binevenită. 

 

Nu uitați să ne postați pe Twitter mesele pe care le faceți 
acasă, la fel ca aceasta, despre care am fost de acord cu 
toții că arăta delicioasă! 

 

Ca parte a eforturilor școlii noastre de a fi mai 
ecologice, avem o fișă de bingo distractivă, 
frumos concepută, care conține 16 provocări pe 
care tinerii eco-războinici să le completeze 
împreună cu familiile în timpul vacanțelor lor de 
jumătate de semestru. 
Jucați Bingo cu jumătate de herm cu noi 
completând un rând sau o diagonală a sarcinilor. 
Poate doriți să încercați să faceți o sarcină pe zi, 
până când foaia dvs. este umplută, sau poate ați 
prefera să tipăriți și să puneți foaia în frigider cu 
intenția de a o finaliza până la sfârșitul lunii, 
oricum alegeți. să se joace, sperăm că vă ține 
copilul/copiii ocupați în timp ce se bucură de 
aventurile lor de jumătate de semestru! 
  
Vă rugăm să scrieți pe Twitter aventurile voastre 
de jumătate de semestru: @sidmouthschool 
@WELOVEFRUGI @EcoSchools 
#FRUGICREATES  
  
Să aveți un semestru minunat, 
  
Miss Hyde 
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Am dezvoltat și îmbunătățit propriile jocuri folosind pro-

gramul Scratch. 

Am folosit internetul pentru a cerceta viața unei persoane 

inspiraționale alese de noi; vom folosi informațiile lui pentru 

a le scrie biografia. 

Curriculumul nostru de calcul prinde viață la 

școala primară Sidmouth. Vă vom duce într-

o călătorie prin toată învățarea care a avut 

loc în școală. În acest trimestru, elevii noștri 

și-au programat propriile jocuri, au cercetat 

biografii și au folosit alfabetizarea digitală 

pentru a crea legături inter-curriculare. 

Sperăm să vă placă acest instantaneu a tot 

ceea ce au realizat elevii noștri la Infor-

matică în acest trimestru.  

le-a plăcut să exploreze tabla interactivă      

selectând culorile și instrumentele din funcția de 

desen. De asemenea, au început să folosească 

formele și riglele în scop. Copiii folosesc          

iPad-urile pentru a face selfie-uri și fotografii       

prietenilor lor pentru a le afișa în colțul de 

acasă.              Mare treabă EYFS!  

În anul 3 am explorat programarea folosind 

pachetul Scratch pentru a manipula acți-

unea, sunetele și mișcarea unui personaj.  

De asemenea, am folosit Google Classroom 

pentru a finaliza o serie de sarcini online, 

cum ar fi crearea de diapozitive despre    

siguranța electronică. Am purtat discuții 

îndelungate despre utilizarea adecvată a 

tehnologiei online și a procedurilor care ar 

trebui urmate atunci când se ridică orice 

nelămurire. 

Ca școală, am participat la Ziua Safer Internet Marți, 8 februarie 2022, pentru a promova 

utilizarea sigură și responsabilă a tehnologiei. Folosirea internetului în siguranță și în mod 

pozitiv este un mesaj cheie pe care îl promovăm la Sidmouth Primary School și sărbătorirea 

Zilei Safer Internet a fost o oportunitate excelentă pentru noi de a sublinia din nou mesajele 

de siguranță online pe care le transmitem pe tot parcursul anului. Copiii au participat la o 

serie de activități privind siguranța online și această conversație a inspirat despre utilizarea 

responsabilă, respectuoasă, critică și creativă a tehnologiei.  

În anul 5, am folosit programul de codare Scratch pentru a crea jocuri și animații. 

În lecțiile noastre de siguranță electronică, am discutat despre modalități în care folosim 

internetul, cum ar fi jocurile, chatul, streamingul și videoclipurile și am luat în consid-

erare cum să ne păstrăm în siguranță atunci când jucăm sau interacționăm cu prietenii 

și colegii.  

Am folosit internetul pentru a cerceta fapte pentru subiecte precum vulcanii și viața lui 

Charles Dickens; vom folosi aceste informații despre Charles Dickens pentru a scrie o 

biografie. 

În anul 1 am explorat                 

programarea folosind BeeBots.  

Ne-am uitat la ce sunt algoritmii și 

că programele urmează            

instrucțiuni precise. Am creat și 

depanat programe simple și am 

folosit raționamentul logic pentru 

a   prezice comportamentul unui 

program simplu. De asemenea, 

am făcut legături inter-curriculare 

prin alfabetizarea digitală.  

În fiecare jumătate de    

semestru, ne vom concen-

tra pe un subiect din cur-

riculum și ne vom celebra 

învățarea și vă vom in-

forma mai multe despre 

acel subiect la Sidmouth!  



Diary Dates 2022 

Data Eveniment 

Joi 17 februarie 2022 Închidere pentru jumătate de semestru 

Vin 18 februarie 2022 Ziua INSET - Școala închisă pentru elevi 

Luni 28 februarie 2022 Copiii se întorc la școală 

Vineri 8 aprilie 2022 Ultima zi a Trimestrului de primăvară-Închidere la ora 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 

26 mai 2022 Închidere pentru jumătate de semestru 

Vin 27 mai 2022 Școala închisă pentru Sărbătoarea Queen's Jubilee 

Luni 6 iunie 2022 Copiii se întorc la școală 

Vineri 22 iulie 2022 Ultima zi a trimestrului de vară-Închidere la ora 14.00  

On NSPCC Number Day, our class 

pet got himself stuck in the  

drawer! We had to solve various 

puzzles to find all the pieces of 

the drawer key. When we had 

found them all we were finally 

able to open the drawer and let 

him out! @thrivetrust_UK  

Children in McKee enjoyed celebrating Number day 

today. #numberday2022 #nspccnumberday 
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