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De la Directoarea scolii  
 
 

Dragi Parinti/ Ingrijitori,  

Suntem foarte dezamagiti pentru ca a trebuit 
sa amanam sarbatorirea Jocurilor Olimpice, 
oricum suntem entuziasmati ca o vom putea 
face saptamana viitoare in schimb! Elevii vor 
lua parte intr-o varietate de activitati legate 
de Jocurile Olimpice si tara pe care o sustin.   
Nu uitati sa aveti hainele pregatite pentru 
saptamana viitoare! De-a lungul saptamanii 
trecute elevii au luat parte in activitati legate 
de jocurile olimpice la orele de sport. Cine 
stie poate avem un atlet olimpic pe viitor!  

Cazurile de Covid in zona noastra au inceput 
sa creasca rapid, va rugam sa ne ajutati sa 
tinem comunitatea noastra, parintii si copiii in 
siguranta, prin respectarea reguluilor cu 
strictete. Mastile trebuie purtate totdeauna 
pe teritoriul scolii si distanta de 2m cand va 
deplasati in sistemul de circulatie in jurul sco-
lii. Aveti grija daca ii vizitati pe ceilalti—fiti 
siguri ca se intampla afara pe cat este posibil.  

Daca dumneavoastra sau altcineva din casa 
dumneavoastra are simptome, va rugam sa va 
izolati in acasa si sa aveti un test Covid cat de 
curand posibil 
 

 D-na. Sofina Islam OBE, 
 Directoarea & NLE 

1N: Leonel 1H: Ali 

2E:  Asif 2G: Nicolas 

3F: Noah 3W: Sandy 

4B: Rehmarn 4L: Zaafirah 

5B: Molham 5A: Abdul 

6P: Andra 6C: Sahand 

 
 

 
 

 
 

@stanton_bridge 

Stelele Scolii 
 

As dori sa felicit elevii care au obtinut 
statutul Steaua Scolii pentru : 

Effort impresionant fata de Matematica/
TTRS  

Cursa prezentei 
 

Este saptamana a 2-a din competitie si 
avem 4 clase pe primul loc pentru mo-
ment.  Oricum, restul scolii sunt foarte 
aproape si oricand pot prelua conducerea 
cu o prezenta de 100%. Oare o clasa va 
prelua conducerea?   
Copii, depinde de voi. Veniti in fiecare zi 
la scoala in timp, ca sa asigurati clasei 
voastre prezenta de 100%! 

Sanatate mentala si Bu-
nastare 
 

Am aranjat un atelier pentru sanatatea men-
tala si bunastare pentru parintii din scoala no-
astra.  

Sesiunea va avea loc Joi 8 Iulie intre orele 
1.30-2.30pm. 

Acesta va fi tinut de catre un pofesor special-
ist din afara scolii care ii ajuta pe copiii nos-
trii cu invatarea si bunastarea. Acesta va avea 
loc virtual, prin Microsoft Teams. Vom trimite 
scrisoare si informatii in apropierea datei.  
Linkul pentru Microsoft Teams va trimis prin 
email parintilor, deci va rugam sa aveti emailul 
current dat la biroul scolii.  

Targul de carte 
 

Multumim tuturor parintilor si ingrijitorilor 
care au cumparat saptamna trecuta carti prin 
targul nostru de carte. A fost un succes si 
speram ca si copiii sa se bucure de noile carti. 
Felicitari castigatorilor nostri:  
 
Haaya, Fatima, Ibrahim si Ilinca, fiecare cas-
tigand cate un card sa  cheltuie la targul de 
carte.  
 
Felicitari clasei D-rei Newman care au catigat 
£30 sa cheltuie pe carti pentru ca au castigat 
competitia Targului de Carte!  
Am strans o suma impresionanta de £871 
pentru scoala pe care ii vom cheltui pentru a 
cumpara si mai multe carti fabuloase pentru a 
sustine invatarea. 
Felicitari!  
 



Daca aveti nevoie ca aceasta 
scrisoare sa fie in  
LITERE MAI MARI 

va rugam trimiteti un biletel 
la scoala prin copilul 

Date pentru agenda 
 

 
Curs pentru profesori Vineri 2 Iulie 
2021.   
Vacanta de vara. Scoala va avea 3 zile de cur-
suri pentru profesori la sfarsitul semestrului 
pe 19, 20 si 21 Iulie 2021. Acest lucru inseam-
na ca ultima zi de scoala pentru copii este 
Vineri 16 Iulie 2021.  
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Va reamintim ca ne puteti contacta prin emailul scolii:  
 admin at stantonbridge.coventry.sch.uk 

Clubul de vacanta 
 

Am aranjat sa avem clubul de vacanta pentru 
primele 3 saptamani din Vacanta de Vara. 
Clubul de vacanta a devenit foarte popular si au 
fost toate locurile ocupate data trecuta.  

Vom avea o varietate de activitati distractive 
incluzand abilitati de baza in Matematica si 
Engleza.  

Daca doriti sa rezervati un loc pentru copilul/
cipiii dumneavoastra va rugam sa vorbiti cu Mr 
T. Mai multe detalii despre date si ore despre 
Clubul de vacanta veti primi in cateva saptamani.  

Targul de vara 
 

Dupa ce ne-am consultat cu consiliul parintilor 
ne-am decis sa amanam Targul de vara. Il vom 
tin in toamna.    
 
Am luat in considerare numarul ridicat de in-
fectari cu Covid si timpul scurt ramas pana la 
vacanta de vara. Credem ca amanarea este spre 
interesul tuturor. Va multumim pentru in-
telegere.  


