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Dear Parents and Carers 

To był dla nas w szkole pracowity i pełen wyzwań półsemestr, biorąc pod uwagę poziom nieobecności personelu, 
którego doświadczyliśmy. Mam nadzieję, że tam, gdzie to możliwe, twoje dzieci nie zostały naruszone. 
Staraliśmy się, abyśmy nadal byli w stanie dostarczyć wszystkich doświadczeń w szkole, które sprawiają, że 
szkoły podstawowe są tak wspaniałymi miejscami.  
 
Dzięki naszemu partnerstwu z Children's University, dzieci z 2. roku wyjechały na wycieczkę do Bempton Cliffs, a 
dzieci z 4. i 5. roku biorą udział w 4-tygodniowym projekcie zdrowego stylu życia. We wczesnych latach odwiedził 
nas Humberside Fire and Rescue, a oprócz tego mamy zwykłe wizyty naszych trenerów sportowych oraz 
nauczycieli teatru i muzyki.  
 
Rozwój osobisty i dobre samopoczucie dzieci to sprawy, które traktujemy bardzo poważnie i w tym półroczu 
braliśmy udział w Dniu Numeru NSPCC, Dniu Bezpiecznego Internetu oraz Tygodniu Zdrowia Psychicznego 
Dziecka. Tematem Tygodnia Zdrowia Psychicznego Dzieci był  „Wspólny rozwój”, fantastyczny temat dotyczący 
rozwoju emocjonalnego. Dzieci codziennie uczestniczyły w krótkiej aktywności, aby pokazać postępy i spiralę 
uczenia się, aby osiągnąć cel końcowy, jakim jest „Wspólny rozwój”. Ostatnim działaniem, jakie wykonały dzieci, 
było użycie balonu na ogrzane powietrze do identyfikacji sieci wsparcia. Pozwoliło to dzieciom zrozumieć, gdzie 
się udać, aby uzyskać wsparcie w trudnych czasach, ale także w jaki sposób mogą wspierać i inspirować swoich 
przyjaciół i kolegów z klasy. 
 
Na resztę roku zaplanowaliśmy o wiele więcej ekscytujących podróży i doświadczeń, więc sprawdzaj naszą 
stronę na Twitterze! 
 
Miłego półrocznego urlopu. Dzieci wracają do szkoły w poniedziałek 28 lutego. 

 

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. Dołącz do nas w każdy wtorek 

rano od 08:30, mamy szeroki wybór jedzenia. Żywność, 
którą nam przysłano, obejmuje świeże produkty, 
konserwy i zszywki z szafek sklepowych. Współpracujemy 
z Fareshare, aby rozdawać żywność naszym rodzinom, aby 
zapewnić, że nadwyżki żywności są dostępne dla każdego, 
kto jej potrzebuje. Co roku brytyjski przemysł spożywczy 
marnuje setki tysięcy ton dobrej żywności. Jednocześnie 
miliony ludzi walczą o jedzenie. Praca Fareshare rozwiązu-
je te dwa problemy poprzez redystrybucję nadwyżki prze-
mysłu spożywczego, która w przeciwnym razie zostałaby 
zmarnowana. Nasz „stragan” staje się tak popularny, że 
musieliśmy zwiększać ilość dostarczanego jedzenia co 
tydzień. Przyjdź i zobacz, co jest w ofercie! Wszyscy są mile 
widziani. 

 

Nie zapomnij zatweetować nam posiłków, które przygo-
towujesz w domu, tak jak ten, który, jak wszyscy uz-
naliśmy, wyglądał pysznie! 
  

W ramach starań naszej szkoły, aby być bardziej 
ekologicznym, przygotowaliśmy zabawną, 
pięknie zaprojektowaną kartę bingo zawierającą 
16 wyzwań dla młodych eko-wojowników, które 
mogą wypełnić wraz z rodzinami podczas 
półsemestralnych wakacji. 
 
Zagraj z nami w pół-herm Bingo, wypełniając 
rząd lub przekątną zadań. Może chcesz dążyć do 
wykonania zadania dziennie, dopóki arkusz nie 
zostanie zapełniony, a może wolisz wydrukować i 
umieścić arkusz na lodówce z zamiarem 
ukończenia go do końca miesiąca, jakkolwiek 
wybierzesz do zabawy, mamy nadzieję, że Twoje 
dziecko/dzieci będą zajęte podczas półrocznych 
przygód! 
  
Proszę tweetować o swoich przygodach w 
połowie semestru na Twitterze: 
@sidmouthschool @WELOVEFRUGI 
@EcoSchools #FRUGICREATES  
  
Miłej miłej półsemestralnej, 
  
Miss Hyde 
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Rozwijamy i ulepszamy własne gry za pomocą programu 

Scratch 

Korzystamy z Internetu do badania życia wybranej przez nas 

inspirującej osoby; wykorzystamy jego informacje do       

napisania ich biografii. 

Nasz program nauczania komputerów naprawdę 

ożywa w szkole podstawowej w Sidmouth. 

Zabierzemy Cię w podróż przez całą naukę, która 

ma miejsce w całej szkole. W tym semestrze nasi 

uczniowie zaprogramowali własne gry, wyszukali 

biografie i wykorzystali umiejętności cyfrowe do 

tworzenia powiązań międzyprzedmiotowych . 

Mamy nadzieję, że spodoba ci się ta migawka 

wszystkiego, co nasi uczniowie osiągnęli w in-

formatyce w tym semestrze.  

Dzieci z przyjemnością poznały interaktywną 

tablicę, wybierając kolory i narzędzia w funkcji 

rysowania. Zaczęli także wykorzystywać kształty 

i linijki do celów. Dzieci używają iPadów do 

robienia selfie i zdjęć swoich przyjaciół do 

wyświetlania w kąciku domowym.                  

Świetna  robota EYFS!  

W roku 3 badaliśmy programowanie przy 

użyciu pakietu Scratch, aby manipulować 

akcją, dźwiękami i ruchem postaci.  

Korzystamy również z naszej Google Class-

room do wykonywania szeregu zadań 

online, takich jak tworzenie slajdów o 

bezpieczeństwie elektronicznym. Odbyliśmy 

długie dyskusje na temat właściwego     

korzystania z technologii online i procedur, 

których należy przestrzegać w przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości.  

We wtorek 8 lutego 2022 r. jako szkoła wzięliśmy udział w Dniu Bezpiecznego Internetu, aby 

promować bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii. Bezpieczne i pozytywne korzysta-

nie z Internetu jest kluczowym przesłaniem, które promujemy w Sidmouth Primary School, a obcho-

dy Dnia Bezpiecznego Internetu były dla nas doskonałą okazją do ponownego podkreślenia komu-

nikatów dotyczących bezpieczeństwa w Internecie, które dostarczamy przez cały rok. Dzieci wzięły 

udział w szeregu działań dotyczących bezpieczeństwa w Internecie i ta inspiracja do rozmowy o 

odpowiedzialnym, pełnym szacunku, krytycznym i kreatywnym korzystaniu z technologii.  

W roku 5 używaliśmy programu Scratch do tworzenia gier i animacji. 

Na naszych lekcjach na temat bezpieczeństwa elektronicznego omawialiśmy sposoby 

korzystania z Internetu, takie jak gry, czat, przesyłanie strumieniowe i filmy, oraz 

zastanawialiśmy się, jak zachować bezpieczeństwo podczas grania lub interakcji z 

przyjaciółmi i rówieśnikami.  

Wykorzystaliśmy Internet do zbadania faktów na takie tematy, jak wulkany i życie 

Charlesa Dickensa; wykorzystamy te informacje o Charlesie Dickensie do napisania   

biografii. 

W pierwszym roku badaliśmy 

programowanie za pomocą 

BeeBots. Przyjrzeliśmy się, czym są 

algorytmy i czy programy wyko-

nują dokładne instrukcje. 

Stworzyliśmy i debugowaliśmy 

proste programy oraz użyliśmy 

logicznego rozumowania do prze-

widywania zachowania prostego 

programu. Tworzymy również 

powiązania międzyprzedmiotowe 

dzięki umiejętnościom cyfrowym.  

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           

Sidmouth!  



Diary Dates 2022 

Data Wydarzenie 

czw 17 lutego 2022 Zamknięcie na półsemestr 

pt 18 lut 2022 INSET Day – Szkoła zamknięta dla uczniów 

pon 28 lutego 2022 Dzieci wracają do szkoły 

pt 8 kwietnia 2022 Ostatni dzień semestru wiosennego—Zamknięcie o 
14:00  

pon 25 kwietnia 2022 INSET Day – szkoła niedostępna dla uczniów 

Wtorek 26 kwietnia 2022 INSET Dzień - Szkoła zamknięta dla uczniów 

śro 27 kwietnia 2022 Dzieci wracają do szkoły 

pon. 2 maja 2022 Szkoła zamknięta z powodu święta 

26 maja 2022 Zamknięta na pół semestru 

pt. 27 maja 2022 Szkoła zamknięta z okazji Jubileuszu Królowej 

Czw2022 Dzieci wracają do szkoły 

pt 22.07.2022 Ostatni dzień semestru letniego-Zamknięcie o 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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