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BULETIN INFORMATIV PENTRU SCOALA PRIMARĂ SIDMOUTH

Stimați părinți și îngrijitori

Acesta a fost un semestru foarte scurt, dar extrem de încărcat!

În aprilie, copiii din scena Fundației noastre au avut o vizită de la Sam's Safari, au fost atât de încântați să întâlnească și să atingă
creaturi pe care nu le poți vedea în fiecare zi. Ca parte a relației noastre continue cu Universitatea pentru Copii, cei de la 5 ani au
participat la încă 2 excursii, una la Universitatea din Hull și una în centrul orașului. Mai au rămas o călătorie interesantă, o vizită la
Londra, cu siguranță am păstrat ce e mai bun pentru sfârșit!

Am colaborat cu Sports For Champions UK (CIC), iar copiii au avut un atelier de
inspirație cu câștigătorul Cupei Mondiale de Rugby în scaun cu rotile Martin Norris.
Ca parte a acestui eveniment, ne-ați ajutat să strângem 309 GBP. 00, acești bani vor
fi folosiți pentru a ajuta la susținerea sănătății mintale și fizice a elevilor după
blocajele naționale.

În această jumătate de semestru, copiii noștri de anul 6 și anul 2 și-au luat SATS.
Copiii și profesorii lor au muncit extrem de mult pe tot parcursul anului, pentru a se
asigura că sunt pe deplin pregătiți pentru ei. Am fost atât de impresionați de cât de
serios au luat copiii aceste teste, de modul în care i-au abordat cu încredere și de
cât de entuziasmați au fost să demonstreze tot ce pot face. Nu am putea fi mai

mândri de fiecare dintre ei.

Din septembrie, echipa de lideri juniori (JLT) de la școala primară Sidmouth a lucrat pentru a obține premiul „Green Flag” al
școlilor ecologice. Ei au planificat modalități de a face școala noastră mai prietenoasă cu mediul și de a avea grijă de clima
noastră. Ca parte a acestui lucru, JLT a întrebat dacă ar putea trimite un buletin informativ despre cum puteți susține mediul
acasă, astfel încât restul acestui buletin informativ a fost produs de ei.

Sper să aveți o săptămână liberă minunată și să aveți ocazia de a lua parte la unele
dintre sărbătorile jubiliare care au loc la nivel local. Școala se va redeschide la ora 8.45
pe 6 iunie 2022.

Cele mai bune urări,

doamna Sara Moore

director de școală
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RECICLAȚI-VĂ GUNOIUL

Știați?

Peste 52 de milioane de tone de produse din hârtie au fost reciclate în 2018!

Reciclăm aproximativ 80% din hârtie și carton în Marea Britanie în fiecare an.

Reciclați toate sticlele de plastic de la sticle de băutură la sticle de alimente.

Reciclați tot ce puteți în bucătărie în coșul de reciclare

. Aveți un monitor acasă pentru a verifica dacă robinetele sunt închise.

Verificați dacă există scurgeri și asigurați-vă că sunt reparate.

Colectați apa de ploaie pentru a uda plantele.

Vă mulțumim că v-ați numărat ambalajele menajere din plastic

săptămâna trecută. Tu și copilul/copiii tăi ați contribuit la

combaterea poluării cu plastic.



Economisiți apă

Știați?
Se irosesc 45 de trilioane de litri de apă pe an! Iată câteva modalități de a

economisi apă la tine acasă.

Asigurați-vă că închideți robinetul în timp ce vă spălați pe dinți

Verificați dacă există scurgeri în conducte. Acest lucru va ajuta foarte mult!

Porniți mașina de spălat și mașina de spălat vase numai atunci când sunt încărcate

pline.

Aveți un cronometru de 5-10 minute la duș, astfel încât să folosiți cât mai puțină
apă posibil.

Puteți chiar să spuneți vecinilor și membrilor familiei cum să economisească apă.



RECICLĂ ȚI BATERIILE Uzate

Știați?
Peste 20.000 de tone de baterii ajung în depozitele de gunoi din Marea Britanie în

fiecare an! Este la fel de greu ca aproximativ 4.000 de elefanți!

Nu puneți bateriile la coș - sunt deșeuri periculoase!

Vă rugăm să aduceți la biroul școlii eventualele baterii care urmează să fie reciclate. Există un

coș pentru baterii în interiorul intrării biroului pentru a le plasa.

Toate clasele au o cutie de baterii uzată în care să le așeze prea

ECONOMIZA ENERGIE

Oprește luminile când ieși din cameră

Comută la lumini LED eficiente din punct de vedere energetic

Utilizați lumini solare în grădinile dvs.

Deconectați dispozitivele atunci când nu sunt folosite

Spălați-vă hainele la o temperatură mai rece

Mențineți termostatul scăzut

Gătiți cu capacul pus

Utilizați un contor pentru a urmări utilizarea



EYMSYorkshire pentru că ne-a

furnizat jardiniere și plante

pentru școala noastră:

Am primit:

● floarea soarelui

plante

● dovlecei plante

● de roșii

Echipa noastră de conducere juniori le-a plantat săptămâna aceasta și va fi responsabilă
cu udarea lor pe tot parcursul săptămânii școlare. Sunt sigur că veți fi de acord că au

făcut o treabă grozavă!

Vă mulțumim că ați citit buletinul nostru informativ,

JLT ale școlii primare Sidmouth

pentru mai multe informații:

https://ecofriendlykids.co.uk/

https://www.coolkidfacts.com/recycling-facts-for-kids/

https://www. .waterwise.org.uk/kids-pack/

https://ecofriendlykids.co.uk/
https://www.coolkidfacts.com/recycling-facts-for-kids/
https://www.waterwise.org.uk/kids-pack/


Jurnal Date 2022

Data Eveniment

Luni 6 iunie 2022 Copiii se întorc la școală

Luni 20 iunie 2022 Ziua sportului KS2

Vineri, 24 iunie 2022 Ziua sportului KS1

Data urmează să fie
confirmată

Etapa fundației Stai și joacă

săptămîna a 11-Iulie 2022 Zile secundare de tranziție/săptămână

Data de confirmat Anul 6 Producție părăsitoare

Joi 21 iulie Discoteci de sfârșit de semestru

Vin 22 iulie 2022 Ultima zi a termenului de vară - Închidere la 2:00 pm
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