
Volume 27 issue 14    18th December 2020 

              STANTON BRIDGE NEWSLETTER 
 

De la Directoarea Scolii  
 

Dragi Parinti/Ingrijitori,   
 

Va multumesc tuturor parintilor care ati com-
pletat chestionarul pentru sanatatea si bu-
nastarea scolii.  
 

Sper ca v-ati bucurat de placintele de 
Craciun si samosa care au fost date in curtea 
scolii saptamana trecuta ca un ’multumesc 
special’ pentru ajutorul dat in a tine copiii, 
familiile lor si scoala in siguranta.   
 

Sa aveti o vacanta fericita si in siguranta. 
Pentru cei care sarbatoresc Craciunul , sa 
aveti ‘Un Craciun si un An Nou fericit pentru 
toti’ . 
 

 D-na. Sofina Islam OBE, Directoarea &NLE 
 
 

1N: Stefan 1S: Kian 

2E:  Nicolae 2G:  Omar 

3I: Dahen 3B: Max 

4B: Talha 4L: Huda 

5B: Mina 5A: Uthmaan 

6P: Sara 6C: Ahmed 

@stanton_bridge 

Stelele Scolii 
 

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

Perseverenta in a folosi tehnologia  
 
 

 

 

Clubul din Vacanta 
 

Interesul pentru clubul din vacanta a fost  
foarte mare in anul acesta si toate locurile sunt  
ocupate.   
Abia asteptam distractia pe care o vom avea la club 
peste cateva zile.  
 
Ne pare rau pentru cei care nu au prins un loc de 
data aceasta.  
 
 
 

 

Bine sa fi verde 
‘Bine sa fi Verde’ este legat de politica 
scolii in legatura cu comportamentul in 
scoala, fiecare semestru revizuim com-
portamentul si acei elevi care au o atitudine ex-
celenta fata de invatare si nu si-au intors cardul 
nici macar odata, au un premiu special. De aceasa-
ta data au primit o gogoasa pe comananda si dulci-
uri!  
 

Doreste copilul dumneavoastra sa primeasca o 
atentie, trebuie sa stea verde tot semestrul!  
 

Mai jos aveti imagini cu trei dintre castigatori 
‘Bine sa fi Verde’ cu gogosile gustoase!  

 

Prezenta 100% 
 

Toti elevii care nu au avut o singura zi 
absenta de la scoala in acest semes-
tru, au fost premiati cu cate o bacnota de 
£5.00. Va rugam sa incurajati copilul dumneav-
oastra sa vina la scoala in fiecare zi pentru ca 
acest fapt are un impact pozitiv asupra sana-
tatii mentale si a bunastarii, precum si imbuna-
tatirea performantelor scolare.  
 

Uitati-va putin la unul dintre 
fericitii castigatori.  
 
Felicitari tuturor castigato-
rilor din semestrul acesta!  

 



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 vacanta: 
 

Terminarea semestrului (vacanta de iarna) in-
cepe Sambata 19 Decembrie 2020 si se termi-
na Duminica 3 Ianuarie 2021. Va fi o zi de pre-
gatire 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 

Tabla Inmultirii Rock Star 
 

Avem cativa copii foarte buni la Tabla Inmultirii Rock Star 
in scoala noasta. De curand, am anuntat castigatorii       
premiului pe clase. Cel mai bun a fost Dawoud. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ROCK ON PUPILS!!!!! 

Chestionarul parintilor pentru Bunastare 
 

In spatele scenei, fiecare clasa a concurat cine va 
avea mai multe chestionare completate de parinti 
si returnate la scoala. Suntem bucurosi sa va 
anuntam clasa castigatoare fiind Year 4, clasa 
Domnisoarei Bibi.   
 
Arata foarte fericita 
primind premiul in  
numele clasei.  

Inca doi foarte fericiti 
castigatori  ‘Rock Stars 
‘ Waail, au primit 
premiile. 

Sfarsitul Semestrului 
 

Am avut o ultima saptamana a Semestrului 
grozava, cu vizita Ajutorului lui Mos Craciun si 
preceri de sezon!   
 

 Reception o jucat intr-o piesa de teatru de 
Craciun pe care ne-am bucurat sa o urmarim si 
aceasta vine dupa saptamana trecuta cand am 
urmarit piesele de pantomima pe ecranele din 
clase.  
 

Sarbatorile de anul acesta au fost destul de 
diferite pentru ca distantarea sociala si regu-
lile Covid, ne-au limitat in ceea ce puteam 
face. Chiar si asa, am avut un timp grozav. 
 

Speram ca Ajutorul lui Mos Craciun, a ajuns cu 
bine la Polul Nord.  




