
NEWSLETTER FOR SIDMOUTH PRIMARY SCHOOL 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie 

Z pewnością był to dla nas wszystkich zupełnie inny rok i chcielibyśmy 
podziękować za całe wsparcie, jakiego udzieliłeś szkole w tym roku. 
 
W normalnych warunkach dzieci spędziłyby trochę czasu z nowym 
nauczycielem, jednak jak ze wszystkim w tym roku będziemy robić rzeczy 
nieco inaczej. Powinieneś otrzymać list od nowego nauczyciela Twojego dziecka przedstawiający 
się, a personel przedstawi się teraz również dzieciom. 
 
Po powrocie we wrześniu nastąpią pewne zmiany. Żłobek dołączy do nas z powrotem na głównej 
stronie i będzie miał siedzibę na dole w bloku B z F2 i rokiem 1. Klasy 2, 3 i 3/4 będą 
zlokalizowane na górze w bloku B, a klasy 4, 5 i 6 będą się mieścić na górze w Bloku A. Będzie 
to oznaczać zmiany w wejściach i wyjściach, ale pokażemy to dzieciom i będziemy kierować 
rodzicami pierwszego dnia wstecz. W poniedziałek 6 września wyślemy Ci również SMS-a, aby 
uzyskać więcej informacji na ten temat. 
 
Kiedy wrócimy, godziny otwarcia i zamknięcia od F2 do roku 6 ulegną niewielkim zmianom. Dzień 
szkolny rozpocznie się o 8.55 i zakończy o 15.15. Będziemy kontynuować miękkie otwarcie, które 
prowadziliśmy w tym roku, ponieważ zapewnia to naprawdę pozytywny początek dnia szkolnego. 
Drzwi będą otwierane dla dzieci bezpośrednio do szkoły od 8.45. Wszystkie bramki zostaną 
zamknięte o godzinie 8.55, jeśli przyjedziesz po tym czasie, będziesz musiał przejść przez biuro. 
 
Okoliczności w wielu rodzinach mogły się w tym roku zmienić, więc jeśli uważasz, że możesz 
kwalifikować się do FSM, wypełnij formularz. Obecni rodzice Yr2 muszą pamiętać, że kiedy 
Twoje dziecko wróci we wrześniu, będziesz musiał zapłacić za posiłki szkolne, które wynoszą 
£1,00 dziennie, chyba że masz prawo do FSM. Pamiętaj, że w okresie letnim na każde dziecko 
przysługuje kupon do supermarketu o wartości 15,00 GBP na tydzień dla tych rodzin, które są 
uprawnione do bezpłatnych posiłków szkolnych. https://www.hull.gov.uk/search/hcc/free%
20school%20meals?si%5B0%5D=allsites 
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Jeśli kupujesz mundurek szkolny w okresie letnim, czy możemy Ci przypomnieć, że jest to 
następujące 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jeśli kupujesz swojemu dziecku nowe buty lub trampki latem, pamiętaj, że muszą one być całe 
czarne, a w miesiącach zimowych zwykłe czarne spodnie dresowe można również nosić na dzień 
wf. 
 
Ciężko pracowaliśmy przez rok, aby komunikować się z Tobą bez papieru i znacznie 
zmniejszyliśmy ilość papieru, który wysyłamy do domu. Prosimy o upewnienie się, że mamy dla 
Ciebie aktualny numer kontaktowy, abyś mógł otrzymywać nasze sms-y z załączonymi listami. 
Nie chcemy, abyś niczego nie przegapił. 
Terminy pamiętnika wypełniają się już ekscytującymi możliwościami nauki na przyszły rok, a 
wszystkie terminy, które do tej pory zaplanowaliśmy, zamieściliśmy w tym biuletynie. 
Mamy nadzieję, że spędzicie cudowne lato ze swoimi dziećmi i czekamy na Was wszystkich z 
powrotem do szkoły we wtorek 7 września. 

 
Kath Roe                                                                         Sara Moore 
Executive Headteacher                                                    Head of School  
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Szkolna pielęgniarka  

Z przyjemnością informujemy, że pielęgniarka jest w szkole w każdy wtorek rano od września. 

Możesz zadzwonić do niej i porozmawiać z nią bezpośrednio, aby zarezerwować miejsce na 

wizytę i ją zobaczyć, lub możesz porozmawiać z zespołem biurowym, panią Northage lub panią 

Hawksley, a oni zarezerwują ci miejsce. Z przyjemnością ci pomoże z jakimkolwiek problemem 

zdrowotnym lub aby wesprzeć Cię w treningu korzystania z toalety, wyzwaniach behawioralnych, 

z którymi możesz się zmierzyć w domu, problemach związanych z dietą lub na przykład obawami 

dotyczącymi problemów ze zdrowiem psychicznym. Czasami poprosimy Rachel o pracę z dziecki-

em i uzyskamy na to Twoją zgodę, zanim to się stanie. Jej numer telefonu to 07860 501336, a nu-

mer naszej szkoły to 01482 441152. 

Szkolna 

pielęgniarka, 

Rachel Ramage 
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Wielkie lato czytania 

Tego lata jest ekscytująca okazja, aby połączyć siły z lokalną biblioteką podczas „Wielkiego Lata 
Czytania”. Wszystkie biblioteki w Hull i East Riding zapisały się do programu z zachętami do czytania, 

aby zostać „Bohaterem Dzikiego Świata”. Wyzwanie zostało postawione, aby promować miłość do 
czytania, nawet gdy dzieci nie chodzą do szkoły. Dzieci mogą zarejestrować się na wyzwanie od-
wiedzając bibliotekę lub online na swojej stronie internetowej. Na uczestników czekają nagrody w 

postaci plakatów, naklejek i certyfikatów. Istnieje również wiele tekstów do odkrycia dla dzieci, w tym 
beletrystyka, poezja i non-fiction. Zachęcamy wszystkie dzieci do skorzystania z tej bezpłatnej możli-

wości, niezależnie od tego, czy czytasz książki samodzielnie, czy też każesz je czytać Tobie. Całe 
czytanie jest cudowne dla umysłu! Jeśli zdecydujesz się na udział, podziel się z nami wszelkimi 

zdjęciami na naszym szkolnym Twitterze @sidmouthschool - czekamy na świętowanie Twoich osi-
ągnięć! 

GOTÓWKA BEZPŁATNA OD WRZEŚNIA 

Jak wiecie, od września będziemy wolni od gotówki, co zbliża nas do innych szkół podstawowych i gimnazjów w 

mieście. 

Brak gotówki jest znacznie bardziej efektywnym sposobem zarządzania pieniędzmi w szkole, pozwala uniknąć utraty 

pieniędzy między 

w domu i szkole oraz daje nam więcej czasu na zarządzanie nauczaniem i uczeniem się. 

Personel w biurze z przyjemnością Ci w tym pomoże, jeśli utkniesz w jakikolwiek sposób - po prostu wpadnij i zapytaj. 

Aplikacja jest łatwa w użyciu — wystarczy wyszukać Eduspot w sklepie z aplikacjami na telefonie. Musisz zalogować 

się przy użyciu swojego adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego (tych, które mamy w aktach w szkole), imienia 

dziecka i hasła – które powinieneś otrzymać SMS-em (proszę zadzwonić do biura szkoły, jeśli potrzebujesz ich wyślij 

to ponownie). 

Dziękuję za wsparcie w tym zakresie. 
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Co robiliśmy do tej pory w tym 

semestrze? 

Pamiętaj, aby nas śledzić 

Twitter 

@sidmouthschool 
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Szukasz rzeczy do zobaczenia i zrobienia podczas letnich wakacji? 

 

Dlaczego nie odwiedzić tych witryn.. 

 

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/


Daty pamiętnika 

Data Zdarzenie 

Fri 23rd July Ostatni dzień semestru letniego 

Mon 6th Sept INSET Day - Szkoła zamknięta dla uczniów 

Tue 7th Sept Dzieci wracają do szkoły - Szkoła otwiera się o 8.45 

Sept onwards (weekly) Y4 Skrzypce z Serwisem Muzycznym 

Tue 28th Sept McMillan Rodzinny Poranek Kawowy 8.45-10:00am 

Tue 5th Oct & 

Wed 6th Oct 

Wieczorna konsultacja z rodzicami – rozmowa telefoniczna 

Listy do naśladowania (Tuesday 3.20-5.30pm /Wednesday 3.20-5.30pm) 
 

Wed 13th Oct Harvest Festival Uroczystość 

Thur 21st Oct 2:00-3:15 p.m. EYFS Sesja Stay and Play dla Rodziców 

Thur 21st Oct Zamknij w połowie semestru o 15.15 

Fri 22nd Oct INSET Day - Szkoła zamknięta dla uczniów 

Mon 1st Nov Dzieci wracają do szkoły — szkoła ponownie otwiera się o 8.45 

Thur 11th Nov Remembrance Day 

Fri 12th Nov Children in Need - Noś coś żółtego lub nierównego - darowizna 50 pensów 

Thur 16th Dec Świąteczna kolacja w szkole 

Fri 17th Dec Popołudnie na przyjęciu bożonarodzeniowym 

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 17th 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 Szkoła nieczynna w święta państwowe! 

Fri 27th May 2022 Zamknij na pół semestru  

Mon 6th Jun 2022 Dzieci wracają do szkoły 

Fri 22nd Jul 2022 Ostatni dzień semestru letniego 


