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SIDMOUTH PRIMARY SCHOOL—CHRISTMAS NEWSLETTER 

Dragi părinți și îngrijitori 

Suntem foarte ocupați cu aranjamentele finale pentru Crăciunul din acest an. 

Spectacole de Crăciun 

 
Știm cât de mult au ratat părinților spectacolele Nașterii Domnului de anul trecut, așa că 

anul acesta îi vom primi pe părinți în spectacolele de Crăciun. Din cauza problemelor în 

curs de desfășurare legate de covid, vor fi reprezentații și locuri limitate, iar toți părinții vor 

fi obligați să poarte mască de față, cu excepția cazului în care sunt scutiți din punct de ve-

dere medical. 

Clasa Carle (F2) va interpreta A 

Wriggly Nativity vineri, 3        de-

cembrie 

 

 

 

 

 

 

 

Clasele Donaldson și 

Child (Anul 1) vor juca 

Lights, Camel, Action 

joi, 9 vineri și 10 de-

cembrie 
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Save the Children Christmas Jumper Day 2021 is on  

Friday 10th December 

 

Invităm toți elevii să participe la Ziua Jumperului de Crăciun 

al Salvați Copiii. Purtați puloverul de Crăciun în ziua școlii și, 

dacă este posibil, faceți o donație de 50 de lei, pentru a aju-

ta la salvarea vieții copiilor din întreaga lume. 



Christmas Dinner 



 

Ziua petrecerilor de Crăciun, 17 decembrie 2021 

Copiii vin la școală în hainele lor de petrecere. 

Pranzul școlar va fi într-o cutie de petrecere festivă, care va fi 

un sandviș, chipsuri, chiflă și băutură. (Toate       cerințele die-

tetice vor fi acoperite). 

Cutiile festive de petrecere vor costa 1,00 GBP (cu      excepția 

cazului în care aveți dreptul la FSM), iar copiii sunt bineveniți 

să aducă un prânz la pachet dacă preferă. 

Vă rugăm să nu trimiteți alimente sau băuturi supli-
mentare la școală anul acesta. 

În timpul petrecerii, copiii din sala de clasă vor avea o băutură 
și un răsfăț. 

Școala se închide la ora 14.00 



Date Event 

McKee Class 
 Săptămâna care începe cu 13 decembrie - cărți și calendare distribuite 

    Marți, 14 decembrie - ziua slime de Crăciun - poartă haine vechi! 
 Miercuri, 15 decembrie - Părinții copiilor din grădiniță sunt invitați la sesiune cu 

domnul Holmes. Părinții de zi întreagă și de la grădiniță sunt invitați să lucreze 

după-amiaza   

    Carle  
   Vineri 3 decembrie - 2 spectacole de A Wriggly Nativity 

    Săptămâna care începe cu 13 decembrie - cărți și calendare distribuite 
 Marți, 14 decembrie - ziua slime de Crăciun - poartă haine vechi! 

    Donaldson, Child, 
     Joi 9 Vineri 10 decembrie - 2 spectacole de Lumini, Camela, Actiune 
 Săptămâna care începe cu 13 decembrie - cărți și calendare distribuite    

  Jeffers and Rosen  
 Săptămâna care începe în 3 decembrie Making Gingerbread Puppets - DT 

Project 
 Săptămâna care începe cu 13 decembrie - cărți și calendare distribuite  

 Fine, Browne and Wilson  Săptămâna care începe cu 13 decembrie - cărți și calendare distribuite 

Pullman and Cowell   Săptămâna care începe cu 13 decembrie - cărți și calendare distribuite 

Blackman and Rowling   Săptămâna care începe cu 13 decembrie - cărți și calendare distribuite 

Friday 10th Dec  Ziua Jumperului de Crăciun 

Thursday 16th  Prânzul de Crăciun la școală — vezi pagina următoare pentru meniu 

Friday 17th Dec  Petreceri de Crăciun 

Diary Dates for   


