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De la Directoarea scolii
Dragi Parinti/Ingrijitori,
Am avut o saptamana plina pentru
strabngerea de fonduri. In primul rand,
majoritatea parintilor au fost destul de
generosi sa incurajeze si sa ajute copiii sa
doneze pentru ‘The poppy Apeal’ strangand in
total peste £108. Avand in considerare greutatile pe care le intampinam cu totii,
cu
cateva familii care se chinuie sa aiba ce pune
pe masa la sfarsitul zilei. Va multumim. Desigur ca generozitatea familiilor nu
s-a
terminat aici! Apoi am mers mai departe si ne
-am imbracat in galben si buline ca sa ajutam ‘
Copiii in Nevoi’ (Children in Needs). Copiii sau distrat si inca odata au strans bani pentru
aceasta organizatie caritabila. Am sa va
anunt suma totala odata stiuta.
In final, doresc sa multumesc tuturor
familiilor care au continuat sa observe gravitatea COVID-19, sa respecte recomandarile
guvernamentale si regulile scolii pentru a tine
pe toata lumea in siguranta pe cat este posibil in aceste timpuri dificile.
D-na Sofina Islam OBE
Directoarea & NLE

Felicitati castigatorilor punctelor
pentru casa in Semestru de Toamana
Saptamana 1.

- Independenta-

Incredere

670

Armonie

495

Independenta

685

Cinste

570

Aspiratie

365

Respect

630

Cursa pentru prezenta
Avem rezultatele pentru saptamana a 2-a.
Clasa donisoarei Emin conduce cu un punct cu un
scor de 5 puncte.
Sunt alte 4 clase in spate cu cate 4 puncte. Sunt
sigur ca incerca sa ajunga pe primul loc.
Nimeni nu a avut 100% in aceasta saptamana ,
deci trebuie sa incercati mai mult daca doriti acel
premiu de la D-na Islam!

Cine este legenda rock in
aceasta saptamana?
Mr Wilkinson a anuntat rezultatele de la
TTrockstars si care clasa este in frunte in
saptamana aceasta:
Primul loc Anul 5 respect 1
Locul doi Anul 6 Aspiration 1
Locul 3 Anul 4 Harmony 1
Un rezultat fantastic si felicitari tuturor
pentru invatarea tablei inmultirii.

Date din Agenda
Va rugam sa retineti datele pentru vacanta:
Terminarea semestrului (vacanta de iarna)
incepe Sambata 19 Decembrie 2020 si se
termina Duminica 3 Ianuarie 2021.
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Daca aveti nevoie ca aceasta scrisoare sa fie in
LITERE MAI MARI
va rugam trimiteti un biletel la scoala prin copilul
dumneavoastra.
Va reamintim ca ne puteti contacta prin emailul scolii:
admin at stantonbridge.coventry.sch.uk

