
Semestr letni 1: 25 maja 2022

NEWSLETTER DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIDMOUTH

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

To był bardzo krótki, ale niezwykle pracowity półsemestr!

W kwietniu nasze dzieci ze sceny Fundacji odwiedziły Sam's Safari, były tak podekscytowane spotkaniem i dotknięciem stworzeń,
że nie można ich zobaczyć na co dzień. W ramach naszej stałej współpracy z Uniwersytetem Dzieci, nasi uczniowie z piątego roku
wzięli udział w 2 kolejnych wycieczkach, jednej na University of Hull i jednej do centrum miasta. Pozostała im jeszcze jedna
ekscytująca wycieczka, wizyta w Londynie, my zdecydowanie zachowaliśmy najlepsze do końca!

Nawiązaliśmy współpracę z Sports For Champions UK (CIC), a dzieci odbyły
inspirujące warsztaty ze zwycięzcą Pucharu Świata Ligi Rugby na Wózkach,
Martinem Norrisem. W ramach tego wydarzenia pomogłeś nam zebrać 309 funtów.
00, pieniądze te zostaną przeznaczone na wsparcie zdrowia psychicznego i
fizycznego uczniów po krajowych blokadach.

W tym półroczu nasze dzieci z 6 i 2 roku zdały egzaminy SATS. Dzieci i ich nauczyciele
przez cały rok pracowali niezwykle ciężko, aby być w pełni do nich przygotowani.
Byliśmy pod ogromnym wrażeniem tego, jak poważnie dzieci potraktowały te testy,
jak podchodziły do   nich z pewnością siebie i jak bardzo były podekscytowane tym,
że zademonstrowały wszystko, co potrafią. Nie moglibyśmy być bardziej dumni z

każdego z nich.

Od września Junior Leadership Team (JLT) w Sidmouth Primary School pracuje nad przyznaniem nagrody „Zielona Flaga” dla
Eco Schools. Planowali sposoby, aby nasza szkoła była bardziej przyjazna dla środowiska i jak dbać o nasz klimat. W ramach
tego JLT zapytało, czy mogliby wysłać biuletyn o tym, jak możesz wspierać środowisko w domu, więc reszta biuletynu została
przez nich stworzona.

Mam nadzieję, że macie cudowny tydzień wolnego i możliwość wzięcia udziału w
niektórych obchodach Jubileuszu, które odbywają się lokalnie. Szkoła zostanie ponownie
otwarta o godzinie 8.45 6 czerwca 2022 r.

Pozdrawiam serdecznie,

pani Sara Moore

dyrektor szkoły
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RECYCLE YOUR RUBBISH

Czy wiedziałeś?

Ponad 52 miliony ton produktów papierowych zostało poddanych recyklingowi w

2018 roku!

Każdego roku poddajemy recyklingowi około 80% papieru i tektury w Wielkiej

Brytanii.

Poddawaj recyklingowi wszystkie plastikowe butelki, od butelek po napojach po

butelki na żywność.

Odzyskuj wszystko, co możesz ze swojej kuchni do kosza na surowce wtórne

Miej w domu monitor, aby sprawdzić, czy krany są zakręcone.

Sprawdź, czy nie ma wycieków i upewnij się, że są naprawione.

Zbieraj deszczówkę do podlewania roślin.

Dziękujemy za przeliczenie opakowań plastikowych odpadów

domowych w zeszłym tygodniu. Ty i Twoje dziecko/dzieci

pomogliście w walce z zanieczyszczeniem plastikiem.



OSZCZĘDZAJ WODĘ

Czy wiesz?

45 bilionów galonów wody jest marnowanych rocznie! Oto kilka sposobów na

oszczędzanie wody w domu.

Upewnij się, że podczas mycia zębów

zakręcasz kran. Sprawdź, czy w rurach nie ma wycieków. To bardzo pomoże!

pralkę i zmywarkę tylko wtedy,

gdy

są



zapełnione Uruchamiaj

Czy wiedziałeś?

Każdego roku ponad 20 000 ton baterii trafia na wysypiska śmieci w Wielkiej

Brytanii! To tyle, co około 4000 słoni!

Nie wyrzucaj baterii do kosza - to niebezpieczne odpady!

Prosimy o przyniesienie wszelkich baterii do recyklingu do sekretariatu szkoły.

Wewnątrz wejścia do biura znajduje się pojemnik na baterie, w którym można je

umieścić.

Wszystkie zajęcia mają pojemnik na zużyte baterie, w którym można je również
umieścić

OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ

Wyłączaj światła, gdy wychodzisz z pokoju

Przełącz na energooszczędne oświetlenie LED

Używaj lamp słonecznych w swoich ogrodach

Odłącz urządzenia gdy nie są używane

. Pierz ubrania w niższej temperaturze



Utrzymuj niski termostat

Gotuj pod przykrywką

Użyj inteligentnego licznika do śledzenia zużycia

OtrzymaliśmyDziękujemy firmie

EYMS Yorkshire za dostarczenie

nam donic i roślin do naszej

szkoły:

:

● sadzonki słonecznika

sadzonki

● cukinii sadzonki

● pomidora

Nasz Junior Leadership Team zasadził je w tym tygodniu i będzie odpowiedzialny za

podlewanie ich przez cały tydzień szkolny. Jestem pewien, że zgodzisz się, że wykonali

świetną robotę!

Dziękujemy za przeczytanie naszego biuletynu,

The Sidmouth Primary School JLT

, aby uzyskać więcej informacji:



https://ecofriendlykids.co.uk/

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

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

Diary Daty 2022

Data Wydarzenie

Pon 6 czerwca 2022 Dzieci wracają do szkoły

Pon 20 czerwca 2022 KS2 Dzień sportu

Piątek, 24 czerwca 2022 KS1 Dzień sportu

Data do potwierdzenia Etap podstawowy Pobyt i

zabawa Tydzień 11 Lipiec
2022

Drugie dni/tydzień przejściowy

Data do potwierdzenia Rok 6 Produkcja opuszczających

Czwartek 21 lipca Koniec dyskoteki semestru

Piątek 22 lipca 2022 Ostatni dzień semestru letniego - Zamknięcie o 14:00

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