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Drodzy Rodzice i Opiekunowie 

Początek tego semestru był bardzo pracowity w szkole, ponieważ pracownicy wprowadzili dzieci w 

nowe nawyki i przywrócili stare! Miękkie otwarcie, które mamy rano, działa naprawdę dobrze. 

Prosimy, aby Państwa dzieci były w szkole o godzinie 8.55, ponieważ bramy będą o tej porze 

zamknięte. Rozumiemy, że miejsca parkingowe wokół szkoły są ograniczone i czasami znalezienie 

miejsca może być trudne, ale pamiętaj, aby parkować uprzejmie na początku i na koniec dnia 

szkolnego i uważać na lokalnych mieszkańców. 

Jak wiecie, wznowiliśmy wiele działań, w tym gości w szkole, klubach pozaszkolnych i wycieczkach. 

Mamy cotygodniowe wizyty trenerów wychowania fizycznego, Hull Music Service i specjalistów 

teatralnych, a dzieci naprawdę cieszą się z zajęć Active Maths z Tigers Trust. KS1 odwiedziła straż 

pożarna, klasa 6 niedawno odwiedziła obóz w Eden, a klasa 5 obejrzała The Lost Happy Endings w Hull 

New Theatre. Mamy zaplanowanych wiele wycieczek i zajęć dla wszystkich grup rocznych, więc 

sprawdzaj naszą stronę na Twitterze @sidmouthschool, aby być na bieżąco z tym, co robimy. 

Wkrótce otrzymasz e-mailem list ze szczegółami, jak umawiać się na telefoniczne Konsultacje z 

Rodzicielem Nauczycielem, które mają się odbyć w pierwszym tygodniu listopada. 

 

Wszystkiego najlepszego, 

Mrs Sara Moore 

Head of School 
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Sidmouth Pantry 

Sidmouth Spiżarnia 

powraca! W każdy 

wtorek rano od 08:30 

mamy do dyspozycji 

szeroki wybór jedzenia. 

Żywność, którą nam 

przysłano, obejmuje 

świeże artykuły, 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 rozwiązuje te dwa problemy 

poprzez redystrybucję nadwyżki przemysłu spożywcze-

go, 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. 

@sidmouthschool 



Jako szkoła dążymy do ożywienia historii. Rok 5 

odwiedziła Lilian Biloca z Hull, a rok 6 odwiedził Obóz 

Eden. Równolegle z tym dzieci uczyły się o Miesiącu 

Czarnej Historii. To czas świętowania różnorodności, 

jaką jest nasza szkoła. Poświęciliśmy czas, aby 

przyjrzeć się historii wszystkich ludzi, uczcić ich 

osiągnięcia i uznać ból i cierpienie, które wielu 

czarnoskórych znosiło w przeszłości. Dzieci przyjrzały 

się rasizmowi i temu, jak wpływa on na dzisiejsze 

życie i co mogą z tym zrobić jako jednostki. 

Klasa Carle przeczytała historię „Julian na weselu” Jessiki 

Love. Rozmawialiśmy o szacunku, odpowiednim zachow-

aniu i własnych uroczystościach w naszej kulturze i rodzinie. 

Odnieśliśmy je do doświadczenia i wykorzystaliśmy książkę 

i ilustracje z książki, aby zainspirować rysunek i język w 

naszym przepisie. 

W każdym półroczu będziemy 

koncentrować się na jednym 

przedmiocie w ramach programu 

nauczania i celebrować naszą 

naukę oraz informować o tym 

przedmiocie w Sidmouth! 

Zaczęliśmy od Historii, aby w 

październiku świętować Miesiąc 

Czarnej Historii. 

W McKee Class zbadaliśmy czarnych 

astronautów, którzy odwiedzili kos-

mos. Stworzyliśmy rakietę i uda-

waliśmy, że jesteśmy astronautami 

lecącymi w kosmos; odliczanie i 

startowanie było świetną zabawą. 

Klasa Rowling była bardzo 

poruszona książką „Henry's 

Freedom Box” Ellen Levine, 

która jest dramatyczną 

opowieścią o zbiegłym nie-

wolniku i jego desperackim 

dążeniu do wolności. Do-

wiedzieliśmy się o George'u 

Floydzie i wydarzeniach, 

które miały miejsce po jego 

śmierci. Odbyliśmy bardzo 

emocjonującą dyskusję na 

zajęciach i zrozumieliśmy 

znaczenie Miesiąca Czarnej 

Historii. 

Blackman i Rowling zbadali 

znaczenie Miesiąca Historii 

Czarnej, w tym jak i dlaczego się 

zaczął. Następnie wybraliśmy 

znaczącą osobę, na której 

skupiliśmy się w naszych bada-

niach i stworzyliśmy plakat o 

niej, aby zaprezentować naszą 

naukę, w tym naukowiec dr 

Mae Jemison, która była 

pierwszą Afroamerykanką, 

która podróżowała w kosmosie. 

W ramach naszej nauki o Czarnym Miesiącu Historii, Fine 

Class nauczyło się kilku piosenek z czynami, zanim do-

wiedziało się, że te piosenki mają bardzo poważną stronę 

– w rzeczywistości były to piosenki śpiewane przez 

afrykańskich niewolników w jednym z najsmutniejszych 

czasów w historii. Używaliśmy chromowanych książek do 

badania życia ważnych postaci z czarnej historii, w tym 

Clive'a Sullivana, Garratta Morgana, Venture Smith i Mary 

Seacole. 

Klasa Browne z przyjemnością poznała życie Rosy Parks i jej 

sprzeciw wobec segregacji i rasizmu w Ameryce w latach 

pięćdziesiątych. Dzieci zostały poproszone o zastanowienie się, jak 

by się czuły, gdyby były rozdzielone ze względu na kolor włosów 

lub kolor oczu, aby pomóc im zrozumieć, jak wyglądało życie 

czarnych ludzi w tym czasie. Wiąże się to również z naszymi 

trwającymi badaniami Jigsaw, ponieważ rozważamy równość i 

niesprawiedliwość. 



Date Event 

Thur 21st Oct Zamknij na pół semestru 

Fri 22nd Oct INSET Day - Szkoła zamknięta dla uczniów 

Mon 1st Nov Dzieci wracają do szkoły 

Mon 1st  Nov Szczepienia przeciw grypie w szkole 

Wed 3 Nov  Wieczór rodziców 

Thur 4 Nov  Wieczór rodziców 

Fri 17th Dec Ostatni dzień semestru jesiennego  

Mon 3rd Jan 2022 Święto państwowe - Szkoła zamknięta dla uczniów 

Tue 4th Jan 2022 INSET Day - Szkoła zamknięta dla uczniów 

Wed 5th Jan 2022 Dzieci wracają do szkoły 

Thur 17the Feb 2022 Zamknij na pół semestru 

Fri 18th Feb 2022 INSET Day - Szkoła zamknięta dla uczniów 

Mon 28th Feb 2022 Dzieci wracają do szkoły 

Fri 8th April 2022 Ostatni dzień semestru wiosennego 

Mon 25th April 2022 INSET Day - Szkoła zamknięta dla uczniów 

Tue 26th April 2022 Dzieci wracają do szkoły 

Mon 2nd May 2022 Święto państwowe - Szkoła zamknięta dla uczniów 

Fri 27th May 2022 Zamknij na pół semestru 

Mon 6th Jun 2022 Dzieci wracają do szkoły 

Fri 22nd Jul 2022 Ostatni dzień semestru letniego 

Daty pamiętnika 


