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Dragi părinți și îngrijitori 

 

Începutul acestui trimestru a fost foarte ocupat în școală, deoarece personalul i-a așezat pe copii în 
rutine noi și le-a restabilit pe cele vechi! Deschiderea ușoară pe care o avem dimineața funcționează 
foarte bine. Vă rugăm să putem cere copiilor dvs. să fie la școală la 8.55am, deoarece porțile vor fi 
blocate în acest moment. Apreciem că locurile de parcare sunt limitate în jurul școlii și uneori poate fi 
dificil să găsești un spațiu, dar te rog să nu uiți să parchezi cu amabilitate la începutul și la sfârșitul zilei 
școlare și să fii atent la rezidenții locali. 

După cum veți ști, am relansat o mulțime de activități, inclusiv vizitarea școlii, cluburi după școală și 
excursii. Avem vizite săptămânale de la antrenori PE, Hull Music Service și specialiști în dramă, iar 
copiii se bucură cu adevărat de sesiunile lor de matematică activă cu Tigers Trust. KS1 a avut o vizită a 
pompierilor, anul 6 a vizitat recent tabăra Eden și anul 5 a urmărit sfârșitul fericit pierdut la Hull New 
Theatre. Avem o mulțime de excursii și activități planificate pentru grupurile de tot anul, așa că vă 
rugăm să consultați pagina noastră de twitter @sidmouthschool pentru a fi la curent cu ceea ce facem. 

În scurt timp vi se va trimite o scrisoare prin e-mail cu detalii despre cum să rezervați întâlnirile pentru 
consultațiile telefonice ale părinților cu profesorii care vor avea loc în prima săptămână a lunii 
noiembrie. 

 

Cele mai bune gânduri, 

Mrs Sara Moore 

Head of School 
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Sidmouth Pantry 

Sidmouth Pantry s-a 

întors! În fiecare marți 

dimineață, de la ora 

08:30, avem la dispoziție 

o gamă largă de alimen-

te. Mâncarea care ne-a 

fost trimisă include arti-

cole proaspete, conserve și produse de bază pentru du-

lapuri. Lucrăm în parteneriat cu Fareshare pentru a dis-

tribui alimente familiilor noastre pentru a ne asigura că 

surplusul de alimente este disponibil pentru oricine are 

nevoie de el. Sute de mii de tone de alimente bune sunt 

irosite în fiecare an de industria alimentară din Marea 

Britanie. În același timp, milioane de oameni se luptă să-

și permită să mănânce. Munca Fareshare abordează 

aceste două probleme prin redistribuirea surplusului din 

industria alimentară, care altfel s-ar pierde. „Standul” 

nostru devine atât de popular încât am fost nevoiți să 

creștem cantitatea de alimente pe care le livrăm în fiec-

are săptămână. Vino și vezi ce se oferă! Toată lumea 

este binevenită. 

@sidmouthschool 



Ca școală, ne propunem ca istoria să prindă viață. Anul 5 

a avut o vizită a lui Lull Biloca, propriu-zis al lui Hull, 

iar anul 6 a vizitat Eden Camp. Alături de aceasta, 

copiii au aflat despre Luna Istoriei Negrilor. Acesta 

este un moment pentru a sărbători diversitatea care 

este școala noastră. Ne-am luat timp să ne uităm la 

istoria tuturor oamenilor, să sărbătorim realizările lor și 

să recunoaștem durerea și suferința pe care mulți negri 

au îndurat-o în trecut. Copiii au analizat rasismul și 

modul în care acesta afectează viețile de astăzi și ce 

pot face ei ca indivizi.  

Clasa Carle a citit povestea „Julian la nuntă” de Jessi-

ca Love. Am discutat despre respect, comportamen-

tul adecvat și propriile sărbători în cultura și familia 

noastră. Le-am raportat la experiență și am folosit 

cartea și ilustrațiile cărții pentru a inspira unele 

desene și limbaj în furnizarea noastră. 

În fiecare semestru, ne vom 

concentra pe un subiect din cur-

riculum și vom sărbători 

învățarea noastră și vă vom 

informa mai multe despre acest 

subiect la Sidmouth! 

Am început cu Istoria pentru a 

sărbători Luna Istoriei Negre 

în octombrie. 

În clasa McKee am investigat astro-

nauții negri care au vizitat spațiul. Am 

creat o rachetă și ne-am prefăcut că 

suntem astronauți care merg în 

spațiu; numărătoarea inversă și de-

colarea au fost foarte distractive. 

Clasa Rowling a fost foarte 

emoționată de cartea 

„Henry's Freedom Box” de 

Ellen Levine, care este o 

poveste dramatică despre 

un sclav fugar și căutarea 

lui disperată pentru liber-

tate. Am aflat despre 

George Floyd și despre 

evenimentele care au avut 

loc după moartea sa. Am 

avut o discuție foarte 

emoțională la clasă și am 

înțeles importanța Lunii 

Istoriei Negrilor. 

Cursurile Blackman și Rowling 

au cercetat semnificația Lunii 

Istoriei Negrilor, inclusiv cum și 

de ce a început. Apoi am ales o 

persoană semnificativă pe care 

să ne concentrăm în cercetarea 

noastră și am creat un poster 

despre ei pentru a ne prezenta 

învățăturile, inclusiv omul de 

știință Dr. Mae Jemison, care a 

fost prima femeie afro-

americană care a călătorit în 

spațiu. 

Ca parte a învățării noastre despre Luna Istoriei Negre, 

Fine Class a învățat câteva melodii cu acțiuni, înainte de 

a afla că aceste melodii aveau o latură foarte serioasă - 

erau de fapt cântece cântate de sclavii africani într-unul 

dintre cele mai triste momente din istorie. Am folosit 

cărțile cromate pentru a cerceta viețile unor figuri im-

portante din istoria neagră, inclusiv Clive Sullivan, Garratt 

Morgan, Venture Smith și Mary Seacole. 

Clasa Browne s-a bucurat să afle despre viața Rosa Parks și 

despre cum a făcut o poziție împotriva segregării și rasismului în 

America în anii 1950. Copiii au fost rugați să ia în considerare cum 

s-ar simți dacă ar fi separați din cauza culorii părului sau a culorii 

ochilor, pentru a le ajuta să înțeleagă cum era viața oamenilor 

negri în acest timp. Acest lucru se leagă și de studiile noastre în 

curs de desfășurare, deoarece considerăm egalitatea și nedrepta-

tea. 



Date Event 

Thur 21st Oct Închideți pentru jumătate de termen 

Fri 22nd Oct INSET Day - Școala este închisă elevilor 

Mon 1st Nov Copiii se întorc la școală 

Mon 1st  Nov Imunizările împotriva gripei în școală 

Wed 3 Nov  Seara părinților 

Thur 4 Nov  Seara părinților 

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 17the 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 Last day of the Spring Term 

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

Tue 26th April 2022 Copiii se întorc la școală 

Mon 2nd May 2022 Ultima zi a perioadei de primăvară 

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 

Date jurnal 


