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De la Directoarea scolii  
 

Dragi Parinti/Ingrijitori, 
  
Datorita recondarilor privind Covid 19, 
clasele trebuie sa fie bine aerisite. Chiar si 
cand vremea este foarte rece, trebuie sa 
avem geamurile deschise. Aceasta inseamna 
ca poate sa le fie frig la copii, de aceea va 
rugam asigurati-va ca au haine calduroase. 
Avem in scoala , cateva bluze rosii de la fosta 
uniforma si le vom da la clase sa-i ajute pe 
copii in caz ca le este frig.  
  
In legatura cu intrarea dinspre Crabmill Lane, 
din nefericire aceasta situatie nu depinde de 
noi, atat constructorul cat si proprietarul nu 
au comunicat cu noi. Din motive de siguranta, 
poarta din spatele scolii, dinspre Crabmill 
Lane, va ramane inchisa pana se vor termina 
lucrarile de la acoperis. Deci va rugam sa va 
alocati timp suplimentar sa ajungeti la in-
trarea dispre Oliver Street. Apreciem si va 
multumim pentru rabdare.  
 

Dna. Sofina Islam OBE  
Directoarea & NLE 
 

Cursa pentru prezenta 
 
Avem rezultatele pentru saptamana a 4-a din 

cursa pentru prezenta.  
 
Si-au prelungit prezenta pe primul loc cei din  Anul 
2, clasa Domnisoarei Emin cu inca o saptamana de 
prezenta 100%. Ei au mai multe sanse sa primeasca 
un premiu special pentru prezenta de la D-na Islam! 
Au nevoie sa mai obtina o saptamana de prezenta 
de 100%, pana la Craciun, ca sa obtina premiul.  Le 
tinem pumnii si mult success—puteti face asta!  
 
Ma intreb ce premiu veti primi?  

@stanton_bridge 

Siguranta pe internet 
Ca sa ajutam parinti sa tina copiii in sig-
uranta cand folosesc internetul sau se 
joaca jocuri online am pus o lista cu informatii 
utile pe pagina de internet a scolii: 
www.stantonbridge.coventry.sch.uk  

 

 Provocarea pentru citirea de 
seara 

 
 Ca sa incurajam si sa rasplatim copiii pentru ca citesc 
acasa, fiecare copil are un jurnar de citit care contine 
premii pentru cate nopti au citit. Cand copiii aceste 
nivele, primesc un certificat si o insigna intr-o ceremonie 
speciala.  
 
Dorim sa sarbartorim urmatoarele clase pentru numarul 
de copii care au fost premiati in aceasta saptamana:   
 
Primul loc: clasa Domnisoare Bibi cu 63 de premii  
Locul 2:  clasa Domnului Caldwell cu 37 de premii 
Locul 3:  clasa Doamnei Panesars cu 32 de premii 
Locul 4:  clasa Domnului  Lillicrapp cu 26 de premii 
 
Felicitari tuturor! Parinti va rugam sa incurajati copiii sa 
citeasca acasa. Provocarea continua! Continuati sa cititi, 
fiti siguri ca scrieti in jurnal si le aratati profesorilor.    
 

 

 

Copiii in Nevoi 
 
Este EXTRAORDINAR sa vezi ca familiile, cu 
toate dificultatile pe care le intampina chiar 
acum, au facut din ziua fara uniforma nu doar ceva  dis-
tractiva, dar am reusit si sa strangem £258.21 pentru 
organizatia caritabila Copiii in Nevoi.  
Dorim sa multumim copiilor si la intreaga comunitate din 
scoala noastra, care au facut din acest eveniment unul 
special prin faptul ca au participat si au contribuit 
pentru o cauza asa de valoroasa.  



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

va rugam trimiteti un biletel 
la scoala prin copilul 

dumneavoastra.  

Date din Agenda 
 

Va rugam sa retineti datele pentru vacan-
ta: 
 

Terminarea semestrului (vacanta de iarna) 
incepe Sambata 19 Decembrie 2020 si se 
termina Duminica 3 Ianuarie 2021. Va fi o 
zi de pregatire pentru profesori Luni 4 
Ianuarie 2021 si copiii se vor intoarce la 
scoala Marti 5 Ianuarie 2021. 
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@stanton_bridge 

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

 
 

Felicitati castigatorilor punctelor pentru casa in 
Semestru 2 de Toamana, Saptamana 4. 

- Aspiratie- 
 

Confidence                                    765 

Harmony                                       840 

Independence                               695 

Honesty                                        647 

Aspiration                                    845 

Respect                                        530 


