
NEWSLETTER FOR SIDMOUTH PRIMARY SCHOOL 

Dragi părinți și îngrijitori 

Cu siguranță a fost un an foarte diferit pentru noi toți și dorim să vă 
mulțumim pentru tot sprijinul pe care l-ați oferit școlii în acest an. 

 

În circumstanțe normale, copiii ar petrece ceva timp cu noul lor profesor, 
totuși, ca în tot acest an, vom face lucrurile ușor diferit. Ar fi trebuit să primiți o scrisoare de la 
noul profesor al copilului dvs. prezentându-vă, iar personalul se va fi prezentat și copiilor. 

 

Vor fi unele modificări când ne vom întoarce în septembrie. Creșa se va alătura nouă înapoi pe 
site-ul principal și va avea sediul jos în blocul B cu F2 și anul 1. Anii 2, 3 și 3/4 se vor afla la etaj 
în blocul B și Anii 4, 5 și 6 vor avea sediul la etaj, în blocul A. Acest lucru va însemna schimbări la 
intrări și ieșiri, dar le vom arăta copiilor acest lucru și vom îndruma părinții în prima zi înapoi. De 
asemenea, vă vom trimite mesaje luni, 6 septembrie, pentru a vă oferi mai multe informații 
despre acest lucru. 

 
Când ne întoarcem, orele de deschidere și închidere pentru F2 până în anul 6 se vor schimba 
ușor. Ziua școlii va începe la 8.55am și se va termina la 15.15. Vom păstra deschiderea ușoară 
pe care am operat-o anul acesta, deoarece acest lucru oferă un început cu adevărat pozitiv 
pentru ziua școlii. Se vor deschide uși pentru ca copiii să vină direct la școală începând cu ora 
8.45. Toate porțile vor fi închise la 8.55am dacă ajungeți după această oră, va trebui să treceți 
prin birou. 

 

Este posibil ca circumstanțele să se fi schimbat pentru multe familii în acest an, deci dacă credeți 
că ați putea fi eligibil pentru FSM, vă rugăm să completați un formular. Părinții actuali de 2 ani 
trebuie să-și amintească faptul că, atunci când copilul dvs. se întoarce în septembrie, va trebui să 
plătiți pentru mesele școlare care sunt de 1,00 GBP pe zi, cu excepția cazului în care aveți 
dreptul la FSM. Nu uitați că există cupoane de supermarket de 15 GBP pe copil pe săptămână 
pe timpul verii pentru familiile care sunt eligibile pentru mese școlare gratuite. Puteți aplica aici 

      Edition 8 |  22nd July 2021 |  Summer Term 

 
Sidmouth Street, Hull, HU5 2JY Phone: 01482 441152 Email: admin@sidmouth.hull.sch.uk  

Twitter: @sidmouthschool www.sidmouthprimaryschool.co.uk Executive Headteacher: Mrs K Roe 

https://www.hull.gov.uk/search/hcc/free%20school%20meals?si%5B0%5D=allsites
mailto:admin@sidmouth.hull.sch.uk
http://www.sidmouthprimaryschool.co.uk/


NEWSLETTER FOR SIDMOUTH PRIMARY SCHOOL 

Dacă achiziționați uniformă școlară în timpul verii, vă putem reaminti că acesta este următorul 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dacă vrei să-ți cumperi copilul pantofi sau treninguri noi în timpul verii, te rog să reții că trebuie să 
fie de culoare neagră, iar în lunile de iarnă pantalonii de trening negri simpli pot fi purtați și într-o 
zi de PE. 

 

Am lucrat din greu de-a lungul anului pentru a fi fără hârtie atunci când comunicăm cu dvs. și am 
redus semnificativ cantitatea de hârtie pe care o trimitem acasă. Vă rugăm să vă asigurați că 
avem un număr de contact actualizat pentru dvs., astfel încât să primiți textele noastre cu scrisori 
atașate. Nu vrem să pierzi nimic. 

Datele jurnalului se completează deja cu oportunități de învățare interesante pentru anul viitor și 
am inclus toate datele pe care le-am planificat până acum în acest buletin informativ. 

Sperăm să aveți o vară minunată cu copiii dvs. și așteptăm cu nerăbdare să vă întâmpinăm pe 
toți înapoi la școală marți, 7 septembrie. 

 
 
Kath Roe                                                                         Sara Moore 
Executive Headteacher                                                    Head of School  
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Asistenta școlară 

Ne face plăcere să vă anunțăm că avem o asistentă medicală la școală în fiecare marți 

dimineață din septembrie. Sunteți binevenit să o sunați și să vorbiți direct cu ea pentru a 

rezerva un slot pentru a intra și a o vedea sau puteți vorbi cu echipa biroului, doamna 

Northage sau doamna Hawksley și vă vor rezerva. Va fi încântată să vă ajute cu orice 

problemă de sănătate sau pentru a vă sprijini cu instruirea la toaletă, provocări de com-

portament cu care vă puteți confrunta acasă, probleme legate de dietă sau, de exemplu, 

probleme legate de sănătatea mintală. Uneori îi vom cere lui Rachel să lucreze cu un 

copil și vom primi acordul dvs. în acest sens înainte ca acest lucru să se întâmple. 

Numărul ei de telefon este 07860 501336, iar numărul școlii noastre este 01482 441152. 
Asistenta șco-

lară, 

Rachel Ramage 
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Marea vară a lecturii 

În această vară există o oportunitate interesantă de a face echipă cu biblioteca dvs. locală pentru o 
„Vară mare de lectură”. Toate bibliotecile din Hull și East Riding s-au înscris la program cu stimulente 

pentru lectură, pentru a deveni un „Hero World Wild”. Provocarea a fost stabilită pentru a promova 
dragostea pentru lectură chiar și atunci când copiii nu sunt la școală. Copiii se pot înscrie la 

provocare vizitând biblioteca sau online pe site-ul lor. Există premii precum afișe, autocolante și certif-
icate pentru cei care participă. Există, de asemenea, o varietate de texte pentru explorarea copiilor, 
inclusiv ficțiune, poezie și non-ficțiune. Îi încurajăm pe toți copiii să exploreze această oportunitate 

gratuită, indiferent dacă citiți cărțile în mod independent sau dacă le citiți. Toată lectura este minunată 
pentru minte! Vă rugăm să ne împărtășiți orice fotografie cu noi pe Twitter-ul școlii noastre 

@sidmouthschool dacă decideți să participați - așteptăm cu nerăbdare să vă sărbătorim realizările! 

CASH GRATUIT DIN SEPTEMBRIE 

După cum știți, vom fi fără bani din septembrie, acest lucru ne aduce în linie cu alte școli primare și școli secundare din 

oraș. 

A fi fără bani este un mod mult mai eficient de gestionare a banilor în școală, evitând pierderea banilor între 

acasă și școală și ne permite mai mult timp pentru a gestiona predarea și învățarea. 

Personalul din birou va fi bucuros să vă ajute în acest sens dacă sunteți blocați în vreun fel - vă rugăm să intrați și să 

întrebați. 

Aplicația este ușor de utilizat - căutați doar Eduspot în magazinul de aplicații al telefonului. Va trebui să vă conectați 

folosind adresa de e-mail și numărul de telefon mobil (cele pe care le avem la dosar la școală), prenumele copilului 

dvs. și parola dvs. - pe care ar fi trebuit să le primiți prin text (vă rugăm să sunați la biroul școlii dacă aveți nevoie de 

ele la retrimiteți acest lucru). 

 

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat. 
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Ce am făcut până acum acest 

termen? 

Nu uitați să ne urmați 

Twitter 

@sidmouthschool 
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Căutați lucruri de văzut și de făcut în timpul vacanței de vară? 

 

De ce să nu vizitați aceste site-uri … 

 

Rediscover Summer 

Catch-up Programmes and Fun Activities  

www.healthyholidayshull.org @HealthyHolsHul  

https://www.gov.uk/guidance/rediscover-summer?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://educationcatchup.campaign.gov.uk/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
http://www.healthy/
http://holidayshull.org/


Date jurnal 

Data Eveniment 

Fri 23rd July Ultima zi a perioadei de vară 

Mon 6th Sept INSET Day - Școala este închisă elevilor 

Tue 7th Sept Copiii se întorc la școală - Școala se deschide la 8.45am 

Sept onwards (weekly) Vioară Y4 cu serviciul de muzică 

Tue 28th Sept McMillan Family Coffee Morning  8.45-10:00 am  

Tue 5th Oct & 

Wed 6th Oct 

Consultare părinți Seara - apel telefonic 

Scrisori de urmat (Tuesday 3.20-5.30pm /Wednesday 3.20-5.30pm) 
 

Wed 13th Oct Harvest Festival Celebration  

Thur 21st Oct 2:00-3:15 pm. EYFS Ședința Stay and Play pentru părinți 

Thur 21st Oct Închideți pentru jumătate de termen 15:15 

Fri 22nd Oct INSET Day - Școala este închisă elevilor 

Mon 1st Nov Copiii se întorc la școală - Școala se deschide la 8.45am 

Thur 11th Nov Remembrance Day 

Fri 12th Nov Children in Need - Purtați ceva galben sau patat - donație de 50p 

Thur 16th Dec Ziua cinei de Crăciun în școală 

Fri 17th Dec După-amiaza petrecerii de Crăciun 

Fri 17th Dec Ultima zi a termenului de toamnă 

Mon 3rd Jan 2022 Sărbători legale - Școală închisă elevilor 

Tue 4th Jan 2022 INSET Day - Școala este închisă elevilor 

Wed 5th Jan 2022 Copiii se întorc la școală 

Thur 17th Feb 2022 Închideți pentru jumătate de termen 

Fri 18th Feb 2022 INSET Day - Școala este închisă elevilor 

Mon 28th Feb 2022 Copiii se întorc la școală 

Fri 8th April 2022 Ultima zi a perioadei de primăvară 

Mon 25th April 2022 INSET Day - Școala este închisă elevilor 

Tue 26th April 2022 Copiii se întorc la școală 

Mon 2nd May 2022 Școala este închisă pentru sărbătorile bancare 

Fri 27th May 2022 Închideți pentru jumătate de termen 

Mon 6th Jun 2022 Copiii se întorc la școală 

Fri 22nd Jul 2022 Ultima zi a perioadei de vară 


