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      Biblioteca KS2 Biblioteca 

Key Stage Two s-a redeschis acum și 
face afaceri dinamice! 

Ne-am aprovizionat cu sute de cărți 
noi, pe care copilul dumneavoastră le 
poate împrumuta împreună cu cartea 

de lectură de acasă. Biblioteca 
conține cărți ilustrate, cărți             

non-ficțiune și o gamă largă de titluri 
de ficțiune, astfel încât copiii să se 

bucure de o varietate de texte și să le 
împărtășească cu familia și prietenii 
lor. 

 

 

 

Citirea la Sidmouth A 

învăța să citească este una dintre cele 
mai importante abilități pe care copilul tău 
le va stăpâni vreodată. La Sidmouth, știm 
că abilitatea de a citi este parte integrantă 
a tuturor aspectelor vieții moderne. Cititul 
ne permite să comunicăm, să înțelegem 
idei și să gândim critic și creativ. Numai 

atunci când poți citi, poți interacționa 
eficient cu lumea și cu oamenii cu care 

împarți lumea. 

Ne dorim ca copilul dumneavoastră să le 
facă plăcere să citească și să aleagă să 

citească independent și împreună cu 
ceilalți. Din acest motiv, lucrăm din greu, 
alături de National Literacy Trust și alți 
parteneri, pentru a ne asigura că copiii 
noștri dezvoltă dragostea pentru cărți și 
apreciază oportunitățile pe care le oferă 
lectura. Suntem hotărâți să ne asigurăm 

că toți copiii învață să citească. 

http://www.sidmouthprimaryschool.co.uk/


 

 

În acest trimestru, am avut norocul să 

avem vizita Carlei Robinson, specialistă în 

alfabetizare, care lucrează pentru English 

Hub. Carla a vizitat multe dintre lecțiile 

noastre de Read,Write Inc și 1-1 lecții de 

recuperare și a fost cel mai impresionată 

de atitudinea copiilor față de învățare. Ea a 

comentat comportamentul grupurilor și cât 

de primitori au fost. Acesta a fost un 

feedback minunat și ceva ce știm deja 

despre copiii noștri – sunt foarte hotărâți, 

rezistenți și politicoși.  

Contact us 

If you have any questions about reading, please talk to your child’s teacher after school or 

arrange an appointment via the school office. Alternatively you can request an appointment 

with Mr Witts or Miss Strachan, the English Leads. 

Nou început: anii cinci și șase 

Etapa cheie 2 

Ne-am extins programul de           
intervenție Fresh Start și acum avem 

patru grupuri care oferă suport 
diferențiat de lectură în anii cinci și 

șase. 

Copiii implicați manifestă un          
entuziasm extraordinar, ceea ce le-a 
permis să facă progrese grozave în 

lectură. Din această cauză, mulți 
dintre acești copii acum nu mai au 

nevoie de sprijin suplimentar și       
lucrează alături de colegii lor în tim-

pul sesiunilor de lectură comună 

Bravo tuturor celor implicați și să vă 
bucurați în continuare de lectură! 

Oxford Owl este un site web de resurse 

excelente pe care să-l folosești acasă cu 

copilul tău. Are o gamă largă de cărți 

electronice într-o varietate de ficțiune și         

non-ficțiune. Există ceva care să se 

potrivească intereselor fiecăruia! Trebuie să 

creați o autentificare – dar este complet gratuit 

și merită foarte mult!  



Betsy de la clasa Carle i-a plăcut să 

împărtășească o poveste cu clasa      

ei – a putut să-și înțeleagă cu adevărat 

și să-și împărtășească ideile.  
Lecturăcomună 

În acest trimestru, copiii noștri 
de anul 6 au scris povești cu 

morală. Odată ce au terminat, 
le-au dus la Anul 1 pentru a le 
împărtăși. Ce timp minunat au 
petrecut toți, a fost o plăcere 

să fiu martori. 
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Copiii de anul 5 au petrecut timp în 

lecția de engleză privind           

asemănările și diferențele dintre 

biografiile a doi autori – Charles 

Dickens și Roald Dahl.  

mailto:admin@sidmouth.hull.sch.uk
http://www.sidmouthprimaryschool.co.uk/


EYFS Librarians 

Early Years are plăcerea de a 
anunța că am „angajat” doi      

bibliotecari Anul 6. A fost umilitor 
să văd câți copii au vrut să se 

propună pentru această sarcină și 
le vom schimba în fiecare 

jumătate de semestru. 

Bine ați venit la bordul echipei  
noastre de lectură, Faith Newman 
și Alessia Ganfiuc! Vă mulțumim 

pentru timpul și dedicația        
acordată. 

 

  

Ziua Mondială a Cărții 

Joi, 3 martie, marchează o altă Zi 
Mondială a Cărții. Tema din acest 
an este „Tu ești un cititor”. Dorim 
să-ți invităm copilul să se îmbrace 
în personajul lor preferat de carte, 

joi, 3 martie. Școala va analiza 
povestea „Te cheamă ce?” de Kes 

Gray și Nikki Dyson. 
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Vă rugăm să vă asigurați că copilul 

dumneavoastră își aduce cartea de   

lectură în fiecare zi, astfel încât        

personalul să aibă ocazia să-l asculte 

citind. Pentru a ne ajuta să avem grijă 

de cărțile lor de citit, vă rugăm să le 

aduceți în portofelul de cărți pe care vi l

-am pus la dispoziție.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulțumim lui Faith și Alessia 

pentru că și-au asumat funcția 

de bibliotecari EY!  
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