
Drodzy Rodzice i Opiekunowie 
 
Kiedy zbliżamy się do końca bardzo pracowitego semestru wiosennego, dobrze jest zastanowić się nad wszystkimi rzeczami, które miały 
miejsce w tym semestrze. Dzieci brały udział w zwiedzaniu klifów Bempton, Uniwersytetu Hull, lokalnych kościołów oraz muzeów Hull i East 
Riding Museum. W szkole mieliśmy również wielu gości, w tym straż pożarną, tancerkę z Royal Ballet, naukowiec z Uniwersytetu w Hull i 
muzyków z Music Hubu. Świętowaliśmy Światowy Dzień Książki, a Ty pomogłeś zebrać 317,00 GBP na Dzień Czerwonego Nosa. Upewnij 
się, że śledzisz nas na Twitterze, aby nie przegapić wszystkich ekscytujących rzeczy, które robią dzieci.  
 
Nasz zespół Junior Leadership ciężko pracuje, aby zdobyć nagrodę Zielonej Flagi Eco Schools dla szkoły. We wszystkich klasach 
wyznaczyliśmy ekomonitorów, którzy zapewniają, że technologia i oświetlenie są wyłączone, gdy nie są używane. Zwiększyliśmy również 
nasze wysiłki w zakresie recyklingu, wprowadzając torby do recyklingu we wszystkich salach lekcyjnych. Są one codziennie opróżniane do 
naszych dużych pojemników na surowce wtórne na zewnątrz. Jesteśmy również w trakcie organizowania donic na szkolny plac zabaw, aby 
rozpocząć uprawę własnych owoców i warzyw.  
Zespół Junior Leadership wykonuje fantastyczną pracę i jest uznaniem dla szkoły, dobra robota! 
 
Ponieważ wszystko wraca do normy, rząd ponownie wprowadził w tym roku testy dla poszczególnych roczników. Pomyślałem, że ważne jest, 
aby podzielić się z wami terminami tych testów. Kadra nauczycielska w odpowiednich klasach przekaże Ci dodatkowe informacje na temat 
tych testów.  
 

 Rok 1 weźmie udział w sprawdzianie akustyki. Będzie to miało miejsce między 6 a 10 czerwca 2022 r.  
 

 Rok 2 będzie uczestniczyć w testach z czytania i matematyki SATS (Standardowe Testy Osiągnięć). Zostaną również 
ocenione na piśmie. Odbędzie się to w maju. 

 

 Rok 4 weźmie udział w czeku mnożenia w czerwcu (od 6 do 24 czerwca 2022 r.).  
 

 Rok 6 weźmie udział w Key Stage 2 SATs. Będą to oceny z czytania, SPAG (pisownia, interpunkcja i gramatyka) i matematyki 
w tygodniu rozpoczynającym się 9 maja 2022 r. Ich pisanie będzie również oceniane przez nauczycieli. Prosiłbym rodziców o dodanie 
tych dat do swojego kalendarza. 

 

  
Życzymy miłej przerwy wielkanocnej z rodzinami i czekamy na powrót dzieci do szkoły w środę 27 kwietnia. 

 

Wszystkiego najlepszego, 
 
Pani Sara Moore 
Dyrektor szkoły 
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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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Mundur  
Z auważyliśmy, że nie wszystkie dzieci noszą szkolne mundurki, 
zwłaszcza w dni WF. Nie wymagamy żadnych markowych mun-

durów, wszystkie ubrania można kupić w supermarkecie, 
można również zamówić je za darmo w RE:Uniform, kliknij link 

(9) RE: Mundur | Facebook  
Sprawdź stronę Uniform w naszej witrynie, aby uzyskać 

więcej     informacji. 

 

 
 
 
 

Biżuteria 

W szkole należy nosić tylko kolczyki sztyfty, poprosimy o usu-
nięcie wszelkich innych form kolczyków i biżuterii.  

 
 
 
 
 
 

Bezpłatne posiłki szkolne (FSM)  
 
Okoliczności wielu rodzin mogły się w tym roku zmienić, dlatego radzimy, aby 
rodzice wypełnili formularze FSM, aby sprawdzić, czy możesz się teraz 
kwalifikować. Pomyślny wniosek nie tylko pomaga rodzinom, ale zapewnia 
dodatkowe fundusze dla szkoły. Obecni rodzice 2 roku życia muszą pamiętać, 
że kiedy Twoje dziecko przeniesie się do 3 roku życia we wrześniu, kończą się 
powszechne bezpłatne posiłki w szkole i będziesz musiał zapłacić za posiłki w 
szkole, więc dlaczego nie złożyć wniosku teraz, aby sprawdzić, czy 
kwalifikujesz się do FSM.  
 
Twoje dziecko może być w stanie otrzymać bezpłatne posiłki w szkole, jeśli 
otrzymujesz: 

 zasiłek 
 
 zasiłek na 
 zatrudnienie i 
 
 wsparcie na podstawie Części VI ustawy o imigracji i azylu z 1999 
 
 r. gwarantowany element zasiłku emerytalnego 
 
 podatkowy na dziecko (pod warunkiem, że:również uprawniony do 

otrzymywania Working Tax Credit i masz roczny dochód brutto nie 
większy niż 16 190 £ 

 
 jesteś 
 
 . Kwiecień 2018 r. dochód gospodarstwa domowego musi wynosić 

mniej niż 7400 funtów rocznie (po opodatkowaniu i nie uwzględniając 
żadnych świadczeń, które otrzymujesz 

 

 
 

Spiżarnia Sidmouth — pierwsza data to 3 maja 
  

Odbywa się w każdy wtorek rano od 8:30 w sali szkolnej — 

zdobądź6 przedmiotów za 1 GBP. 
Współpraca z Fareshare w celu dystrybucji żywności wśród naszych 

rodzin, aby zapewnić dostępność nadwyżki żywności dla każdego 

MENU OBIADOWE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONIE SZKOŁY 

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


Year 6 Blackman and Rowling 

Klasa 6 się o lekach i ich wpływie 

na ciało i umysł. Dowiedzieliśmy 

się o różnych rodzajach 

narkotyków oraz o tym, jak i 

dlaczego są one klasyfikowane. 

Po zastanowieniu się nad powo-

dami, dla których ktoś może 

zdecydować się na zażywanie 

szkodliwej substancji, 

stworzyliśmy listę alternat-

ywnych strategii radzenia sobie.  

In Year 5 Pullman and Cowell, Rok 5 wykazali się fantastyczną 
dojrzałością w tym półroczu podczas naszego oddziału Healthy 
Me. Omówiliśmy szereg tematów, w tym skutki palenia i alko-
holu. Poznaliśmy korzyści płynące z pozycji odpoczynku i kiedy z 
niej korzystać oraz dowiedzieliśmy się, jak ważny jest pozytywny 
wizerunek ciała  

Our PSHE – Jigsaw jest pełen 

emocji i ciekawości w tym se-
mestrze, jednocześnie zdoby-
wając wiedzę i umiejętności wspierające „Zdrowy 
Ja”; zarówno ciało, jak i umysł. Głos uczniów został 
wykorzystany w szkole i naprawdę pokazuje wpływ 
tego, jak dzieci rozwijają się jako jednostki i 
współpracują, aby wzmocnić naszą szkolną społec-
zność. 
 PSHE - Kluczowe daty świadomości na semestr letni - 
*Tydzień bezpieczeństwa słonecznego - poniedziałek 
2-8 maja  
*Narodowy Tydzień Sportu - Temat: Przynależność - 
Miejsce w sporcie dla każdego dziecka. - Poniedziałek 
20-26 czerwca 
*Dzień Związków i Edukacji Seksualnej Temat: 
Świętowanie różnic - Każdy może błyszczeć!! - 
czwartek 30 czerwca   

W każdym półroczu 

będziemy koncentrować się 

na jednym przedmiocie w 

ramach programu nauczania 

i celebrować naszą naukę 

oraz informować Cię więcej o 

tym przedmiocie w Sid-

mouth! 

F1- McKee uczy się, jak ważne jest 
„Uspokój się” oraz zdrowych i 
niezbyt zdrowych wyborów pod-
czas naszych sesji układania. Wiele 
nauczyliśmy się o „Słodkich snach”, 
które mogą nam pomóc w zasypia-
niu i misji tworzenia dobrej rutyny 
przed snem.  

Carle class  uczy się o korzyściach płynących z ćwiczeń i odpoczynku, 
mając na celu utrzymanie naszego ciała w zdrowiu. Uprawialiśmy różne 
sporty i przyglądaliśmy się wpływowi, jaki wywierają, czując bicie ich serca 
przed i po aktywności. 

In Year 1 Child and Donaldson  has 
been learning about keeping healthy 
this half term. We have talked about 
healthy choices that we can make 
everyday, such as getting enough 
sleep, drinking plenty of water and 
exercising. We have enjoyed learning 
through role-play as well, acting out 
what happens when we are poorly 
and learning how to help ourselves to 
feel better.  

Year 2 Jeffers and Rosen Rok 2 
naprawdę cieszył się z nauki o 
tym, jak zachować zdrowie – 
zarówno fizycznie, jak i psychicz-
nie. Połączyliśmy to z naszym 
tematem naukowym Zwierzęta, 
w tym ludzie i zastosowaliśmy 
naszą wiedzę o tym, jak dbamy o 
czystość i zdrowie, w tym, jak 
robią to inne zwierzęta.  

In Year 3 Fine Klasa 3 lubiła stawiać sobie fizyczne wyzwania 
i sprawdzać, czy uda im się osiągnąć swój cel przed końcem 
semestru. Obejmowały one, ile skoków gwiazd moglibyśmy 
wykonać w ciągu minuty lub czy moglibyśmy tańczyć bez 
przerwy przez całe 3 minuty! Dowiedzieliśmy się również, ile 
cukru jest zawarte w różnych produktach spożywczych i napo-
jach – próbowaliśmy dopasować niektóre produkty spożywcze 
do ilości cukru, o których myśleliśmy, że zawierają, i mieliśmy 
kilka niespodzianek, gdy znaleźliśmy odpowiedzi.  

Year 3/4 and Year 4 podjęli kilka 
wspaniałych, głębokich dyskusji na 
temat tego, jak utrzymać zdrowy tryb 
życia, negatywny wpływ, jaki może 
mieć palenie i alkohol, a także jak 
radzić sobie z sytuacjami presji ró-
wieśników. 



Diary Dates 2022 

Data  Wydarzenie  

Piątek 8 kwietnia 2022  Ostatni dzień semestru wiosennego - zamknięcie o 14:00  

Pon 25 kwietnia 2022  INSET Day - Szkoła zamknięta dla uczniów  

Wtorek 26 kwietnia 2022  INSET Day - Szkoła zamknięta dla uczniów 

(Planowany termin jesteśmy teraz w stanie do potwierdzenia) 

śr. 27 kwietnia 2022  wracają do szkoły  

pon. 2 maja 2022 r.  zamknięta z powodu święta  

26 maja 2022 r.  Zamknięta na pół semestru  

pt. 27 maja 2022 r.  Szkoła zamknięta z okazji jubileuszowego święta królowej  

pon  Dzieci 

Szkoła2022  Ostatni dzień semestru letniego- zamknięcie o 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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