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De la Directoarea scolii  
 

Dragi Parinti/Ingrijitori,  
 

Bine ati revenit dupa doua saptamani de timp 
petrecut in familie. Majoritatea copiilor s-au 
intors odihniti si pregatiti sa invete.  
 

Anii 4-6 sunt foarte entuziasmati pentru ba-
zinul de inot. Intentia este sa ajutam copiii din 
scoala noastra sa-si dezvolte abilitati pentru 
viata si in timp ce COVID-19 a inchis multe din 
servicii in timpul carantinei, la Stanton Bridge 
am incercat sa oferim copiilor un ajutor 
neintrerupt. Daca va fi un success, intentia es-
te sa continuam sa oferim lectii de inot pe teri-
toriul scolii in fiecare an. Va vom tine informati 
despre acest aspect.  
 

In final, doresc urez tuturor familiilor, care 
postesc in ceasta luna apriga de Ramadan, toate 
cele bune. Daca copilul dumneavoastra este in 
anii 4-6 si doresc sa posteasca de Ramadan, va 
rugam sa ne informati. Toti copiii din anul 3 si 
mai mici, nu li se va permite sa posteasca in 
scoala.  
 

 Dna. Sofina Islam OBE, 
 Directoare & NLE 
 
 

Cursa prezentei 
 

Suntem bucurosi sa anunatam, castigatorii 
pentru cursa prezentei pentru perioada de 
Primavara 2:   
Primul loc   Independence 2  -clasa Dom-
nisoarei Emin. 
Locul 2 Aspiration 2—clasa Domnului Cald-
well 
Locul 3 Harmony 1—clasa Domnului Lillic-
rapp 
 

Felicitari tuturor! Toate trei clasele au 
avut acelasi numar de puncte. A trebuit sa 
ne uitam la numarul de copii care au venit 
tarziu pentru a putea sa-i diferentiem.  
 

Anul 6 aproape a luat primul loc de la anul 
2 prin faptul ca au avut o prezenta de 
100% in ultima saptamana.  

@stanton_bridge 

Date pentru agenda 
 
 

Va rugam sa va notati datele pentru vacan-
ta:  
 

Bank Holiday in Mai este luni 3 Mai 2021. 
Vacanta intersemestriala pentru vara incepe 
Sambata 29 Mai 2021 si se termina Duminica 
6 Iunie 2021. 
Vacanta de vara incepe Joi 22 Iulie 2021. 

Parcarea 
 

Dupa cum vedeti la intrarea din fata scolii sunt 
cateva semen noi despre parcare.  
 

Ca scoala am continuat sa va intrebam pe 
dumneavoastra si comunitatea locala sa lucram 
impreuna ca sa reducem congestionarea de la 
intrarea principala in scoala. Intelegem ca 
dumneavoastra vreti sa ajungeti la scoala mai 
repede venind cu masina, putem in schimb sa va 
rugam sa reconsiderati si sa megeti pe picioare 
la scoala? Este un exercitiu bun si ajuta la 
descongestionare si la reducerea poluarii. Asa-
dar, este bine pentru sanatatea si pentru 
starea de bine a tuturor.  
 

Va rugam sa luati seama la noile semne. Sunt 
colorate si stralucitoare, nu credem ca nu le 
veti observa.  



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

va rugam trimiteti un biletel 
la scoala prin copilul 

dumneavoastra 
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@stanton_bridge 

Va reamintim ca ne puteti contacta prin emailul 
scolii:  
 admin at stantonbridge.coventry.sch.uk 

Pierdut si Gasit 
 

Cheile au fost gasite in scoala. Daca 
sunt ale dumneavoastra va rugam sa 

vizitati oficiul de receptie din scoala.  
 
Parinti, verificati ca toate echipamentele copiilor 
sa aibe clar numele copiilor pe eticheta ca sa 
poata fi usor recunoscute daca se pierd.   


