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De la Directoarea scolii  
 
Dragi Parinti/Ingrijitori,  
 
Bine ati revenit pentru ultima jumatate de   
semestru al anului academic– avem vreme 
frumoasa speram sa continue! Cand soarele 
straluceste, va rugam sa trimiteti copiii        
cu palarii de soare pentru cand sunt afara si   
sa le aplicati ceva crema de soare inainte sa 
vina la scoala. Este esential copiii sa fie      
hidratati– va rugam sa trimiteti o sticla cu apa 
cu numele lor pe ea pentru a o folosi in timpul 
zilei. Avem sticle de apa de cumparat de la 
biroul scolii pentru £3 pe sticla.  
 
Va rugam sa nu uitati ca restrictiile Covid sunt 
inca actuale si trebuie sa fim precauti pana noi 
ca si scoala vom fi sfatuiti diferit. Sistemul de 
sens unic, distantarea si purtatrea mastii sunt 
obligatorii pe teritoriul scolii. Va multumim 
pentru ca ne ajutati in acest sens, intelegem 
ca sunt timpuri dificile si apreciem pe toti 
care lucreaza impreuna cu noi ca sa mentinem 
scoala si comunitatea noastra in siguranta pe 
cat de mult se poate.  
 
 

 Mrs. Sofina Islam OBE, 
 Directoarea & NLE 
 

@stanton_bridge 

Targul de carte 
Incepand cu  Joi 10 – Miercuri 16 Iu-
nie 2021, elevii vor putea vizita targul 
de carte si explora varietatea fantastica de 
carti. Datorita restrictiilor Covid, parintii nu 
vor putea vizita dupa scoala cum obisnuiam sa 
facem inainte. Targul de carte este o         
oportunitate extraordinara sa cumparati carti 
pentru varsta potrivita la un pret redus. Pentru 
fiecare carte cumparata de elevi, scoala este 
rasplatita cu carti de aceiasi valoare!  
Puteti cumpara carti in doua moduri:  
1. Completati formularul de comanda trimis 

acasa.  
2. Incercuiti alegerile in brosura trimisa 
acasa.  
Toate formularele de comanda trebuie     
returnate la scoala pana Marti 15 Iunie   
impreuna cu suma corespunzatoare de bani. 
 
Nu uitati, PREMII pot fi castigate, aveti o in-
trare gratis pentru premiu de fiecare data 
cand cumparati o carte. 

Fotografii la scoala 
 

O scurta reamintire: Haideti sa 
aratam cel mai bine pentru foto-
graffiile de la scoala pe 17 Iunie 

2021. 
 
Uniforma complete ar trebui purtata, dara 
asigurati-va ca este urata si calcata. Pana la 
urma sunt fotografiile pe care parintii le vor 
pastra ca pe o comoara, asadar  faceti un ef-
fort sa arati cel mai bine!  

Cursa prezentei  
 

Castigatorii din jumatatea de semestru 
trecut sunt:  

 
Primul loc ,Anul 6 clasa D-lui Caldwell 

   Locul 2, Anul 2 clasa D-rei Emin  
Locul 3, Anul 1 clasa D-rei Harris  

 
Felicitari tuturor! Aceasta a fost o cursa 
foarte stransa si departajarea s-a facut 
uitandu-ne la numarul de intazieri ca sa 
ajungem la clasamentul final.  
 
Copii depinde de voi, veniti la scoala in 
fiecare zi, in timp, ca sa fiti siguri ca veti 
avea 100%  



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

va rugam trimiteti un biletel 
la scoala prin copilul 

Date pentru agenda 
 
 

 
Vacanta de vara incepe Joi 22 Iulie 2021 
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@stanton_bridge 

Va reamintim ca ne puteti contacta prin 
emailul scolii:  

 admin at stantonbridge.coventry.sch.uk 

Colectarea elevilor  
 

Va reamintim ca daca altcineva va colecteaza 
copilul, dumneavoastra TREBUIE sa           
informati scoala si sa dati detalii despre cine 
va colecta copilul dumneavoastra. Persoana 
care va colecteaza copilul TREBUIE sa stie 
parola ca sa poata sa-l colecteze de la clasa.   
 
Parola trebui sa fie diferita decat numele 
copilului.  
Orice schimbare TREBUIE autorizata de 
scoala! 

 
 
 

 
 


