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Dragi părinți și îngrijitori 
 
Am avut un termen relativ normal, care a fost minunat - cu excursii, vizite și vizitatori, inclusiv gestionarea unei 
excursii la Londra la Royal Opera House! Am reușit multe dintre evenimentele noastre de Crăciun și ne-am părut 
foarte rău că nu le-am gestionat pe toate. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat cu aceasta și pentru comentariile 
voastre pozitive în jurul înregistrărilor spectacolelor, suntem încântați că v-au plăcut! 
 
Pe măsură ce acest termen se apropie de sfârșit, dorim să vă mulțumim pentru că lucrați în parteneriat cu noi 
pentru a obține cele mai înalte niveluri posibile de prezență și punctualitate pentru copilul dumneavoastră. De la 
începutul trimestrului de primăvară, miercuri 5 ianuarie 2022, va exista un număr dedicat pentru a apela pentru 
orice chestiuni de prezență. Vă rugăm să păstrați acest număr, 07971382616, în telefon, astfel încât să îl aveți la 
îndemână dacă aveți nevoie de el. 
Dacă copilul dvs. este bolnav sau are o programare medicală, ceea ce înseamnă că nu va merge la școală, vă 
rugăm să sunați la 07971382616 înainte de ora 9:15 pentru a ne informa. De asemenea, puteți trimite un mesaj 
text la acest număr, lăsând numele copilului dumneavoastră, clasa și motivul absenței. Vom urma procedura 
noastră normală dacă nu am primit vești de la dumneavoastră în primă instanță. Sperăm că acest număr dedicat 
vă va fi de ajutor, permițându-vă să comunicați mai ușor cu noi. Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră 
continuu. 
 
Pe măsură ce ne apropiem de Crăciun, lucrurile nu se simt chiar atât de normale cu preocupările actuale din 
jurul Omicron. Vă rugăm să continuați să rezervați un test PCR dacă dumneavoastră sau copiii dumneavoastră 
aveți simptome în timpul sărbătorilor. Dacă toată familia ta poate face un LFT marți, 4 ianuarie, înainte ca copiii 
să se întoarcă la școală miercuri, 5 ianuarie, asta ar fi de mare ajutor și ar însemna că limităm orice infecție care 
vine la școală la începutul noului trimestru. LFT pare să fie disponibil în supermarketuri în acest moment, așa că 
ridicați o cutie. Aceste noi teste sunt mai ușor de utilizat decât cele originale, necesitând doar un tampon în nas, 
mai degrabă decât în gât și nas. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul acordat în acest sens. 
 
Așteptăm cu nerăbdare semestrul de primăvară și sperăm la o relativă normalitate, cu loturi planificate pentru 
copii. Între timp, de la noi toți cei de la Sidmouth, vă dorim ție și familiei dumneavoastră un Crăciun Fericit și un 
An Nou fericit și sănătos! 
 
Cu cele mai bune urări 
Kath Roe and Sara Moore 
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 Păstrarea drumurilor din jurul școlii în siguranță pentru 
toată lumea 
 
La Sidmouth Primary luăm foarte în serios siguranța 
copiilor noștri și recent am avut plângeri atât de la 
părinți, cât și de la rezidenți cu privire la problemele de 
siguranță rutieră. 
 
Vă rog, pot să le reamintesc tuturor părinților să 
parcheze cu atenție atunci când vă lasă/își ridică copiii. 
Apreciem că parcarea nu este întotdeauna ușoară în 
orele aglomerate, dar aceasta nu este o scuză pentru a 
parca direct în fața porților școlii, a parca dublu, a parca 
pe liniile în zig-zag și/sau a bloca rezidenții. Atât strada 
Sidmouth, cât și Strada Tavistock este, de asemenea, 
foarte aglomerată cu manevre de mașini, ceea ce a dus 
la mai multe accidentări cu copii. 
 
Apreciem că există locuri limitate de parcare în jurul 
școlii, așa că vă rugăm să mergeți la școală dacă puteți 
și, dacă nu, puteți lua în considerare parcarea pe o 
stradă puțin mai departe de școală. Scopul nostru este 
de a asigura siguranța copiilor și de a preveni produc-
erea unui accident grav. De asemenea, personalul școlii 
vă va cere să vă mutați dacă sunteți parcat 
necorespunzător și vă rugăm să fiți politicos  atunci când 
fac acest lucru. 
Suntem siguri că veți lucra cu noi în această chestiune și 
apreciem cu adevărat sprijinul dumneavoastră în acest 
sens. 

Follow us on Twitter! 

@sidmouthschool 



Apelăm la toți copiii, personalul, părinții și 
îngrijitorii! Poți observa știința care se întâmplă în 

lumea din jurul tău? 
Ne-am dori să faceți un „selfie științific” atunci când 
descoperiți că știința apare în mod natural în casă și 

comunitatea locală. Poți să-ți printezi fotografia, să o 
trimiți pe Twitter amintindu-te să etichetezi 

@sidmouthschool și #sidmouthsciselfie sau o poți e-
mail la școală spsadmin@thrivetrust.uk 

Le vom împărtăși și le vom afișa în școală pentru a 
sărbători știința care este peste tot în jurul nostru! 

În fiecare jumătate de 

semestru, ne vom concentra 

pe un subiect din curriculum 

și ne vom celebra învățarea 

și vă vom informa mai mul-

te despre acel subiect la 

Sidmouth! 

În Etapa 2, clasa Carle a explorat vremea în 

detaliu, completând împreună un calendar 

în fiecare zi pentru a înregistra schimbarea 

vremii și a sezonului. Cartea fabuloasă 

„We’re Going on a Bear Hunt” a stârnit un 

interes suplimentar și a condus la crearea 

unor pungi senzoriale legate de diferitele 

decoruri și vreme din poveste. Copiii au 

discutat despre ideile lor despre ceea ce ar 

putea reprezenta fiecare vreme și au avut 

câteva idei uimitoare, imaginative! 

În acest termen, Year 3 Fine a realizat marionete cu 

schelete pentru a demonstra modul în care sunt conec-

tate oasele. Au avut loc o mulțime de experimente 

pentru a investiga alte structuri și funcții din corpul 

uman, inclusiv mușchii și capacitatea pulmonară. De 

asemenea, am folosit noul nostru echipament de ob-

servare pentru a analiza îndeaproape compoziția solu-

lui ca parte a subiectului nostru privind rocile și solurile. 

Anul 2 Rosen și Jeffers și-au dezvoltat cu adevărat abilitățile de „lucrare 

științifică” în acest trimestru, învățând totul despre materialele de zi cu 

zi și investigând o serie de proprietăți ale acestora. Un punct culminant 

a fost experimentul nostru de ciocolată, în care am aflat totul despre 

topire! 

În anul 1, Child și Donaldson au identificat și etichetat părțile 
corpului oamenilor și animalelor și au clasificat animalele în 

funcție de caracteristicile lor. Așteptăm cu nerăbdare niște lu-
crări de teren în primăvară, cu o excursie interesantă la Bemp-

ton Cliffs, cu Universitatea pentru Copii fiind planificată pentru a 
afla totul despre habitate. 

În Foundation Stage One, 

copiilor McKee le-a făcut 

plăcere să folosească încer-

carea și eroarea pentru a 

investiga cum să facă alu-

atul pentru activitatea no-

astră „Chiflă cu 5 coacăze”. 

Fierberea unui ou la 

prânz a făcut-o pe 

doamna Wade să se 

gândească la 

schimbări reversibile 

și ireversibile. Puteți 

găsi alte exemple? 

Domnișoara Rose a vizitat stu-

diourile de înregistrări BBC din 

Manchester și aici este o cameră 

anechoică. Fără ecouri - 

imaginează-ți cum ar suna asta! 

Anul 4 Wilson și 3/4 Bowne le-a plăcut să inves-

tigheze diferite aspecte ale sunetului: cum este 

generat, cum se deplasează și mecanica modului în 

care funcționează urechile, astfel încât să-l putem 

auzi. Am explorat  aceste concepte prin diferite in-

vestigații practice. 

Anul 5 Pullman și Cowell le-a plăcut să învețe despre 

diferite forțe. Am investigat ce materiale vor face cea 

mai bună parașută creând cea mai mare cantitate de 

rezistență la aer. Împreună cu alte clase din școală, ne-

am concentrat în mod continuu pe mediu: am aflat 

despre consecințele potențiale ale schimbărilor cli-

matice și ce se face pentru a le preveni ca parte a ac-

tivității noastre la COP 26. 

Anul 6 Blackman și Rowling au efectuat o investigație pentru a 
afla în ce condiții crește cel mai repede ciuperca. Am ajuns la 
concluzia că pâinea trebuie păstrată rece și uscată pentru a 
încetini creșterea mucegaiului! De asemenea, ne-a plăcut să 

folosim noile noastre resurse de electricitate pentru a investiga 
și a face predicții despre ceea ce va face un bec să strălucească 

mai puternic. 



Date Event 

Fri 17th Dec Ultima zi a trimestrului de toamnă 

Mon 3rd Jan 2022 Sărbătoare legală - Școala închisă pentru elevi 

Tue 4th Jan 2022 Ziua INSET - Școala închisă pentru elevi 

Wed 5th Jan 2022 Copiii se întorc la școală 

Thur 17the Feb 2022 Închis pentru jumătate de mandat 

Fri 18th Feb 2022 Ziua INSET - Școala închisă pentru elevi 

Mon 28th Feb 2022 Copiii se întorc la școală 

Fri 8th April 2022 Ultima zi a trimestrului de primăvară 

Mon 25th April 2022 Ziua INSET - Școala închisă pentru elevi 

Tue 26th April 2022 
Ziua INSET - Școala închisă pentru elevi 

(Data planificată pe care acum o putem confirma) 

Wed 27th April 2022 Copiii se întorc la școală 

Mon 2nd May 2022 Scoala inchisa de sarbatoare bancara 

Thur 26th May 2022 Închis pentru jumătate de mandat 

Fri 27th May 2022 Școala este închisă de sărbătoarea jubileului reginei 

Mon 6th Jun 2022 Copiii se întorc la școală 

Fri 22nd Jul 2022 Ultima zi a trimestrului de vară 

Diary Dates  


