
 
 

Vision: To inspire students to become confident, ethical and compelling 
individuals with the aspiration and qualities to shape a better future for all. 

 
Values: Respect, Responsibility, Curiosity and Resilience 

 

                             

 
 

June 2021 
 
Iunie 2021 
 
Dragi părinți / îngrijitori, 

 
Îți  mulțumim că ai ales minunata noastră școală pentru copilul tău, suntem 
foarte încântați să ne întâlnim și să îi  cunoaștem mai bine! Școala oferă o 
școală gratuită de activități de vară pentru copilul dvs. în timpul vacanței de 

vară, unde copilul dvs. va avea ocazia să se întâlnească cu ceilalți  7 ani noi cu 
unii dintre actualii 7 ani și  10 ani ai noștri l ideri studenți. 
 

• Ziua 1, joi, 22 iulie 2021 
Introducere: teste, pizza și realizarea hărților. 
Părinții  invitați la sesiunea de sărbătoare la sfârșitul zi lei. 
 

• Ziua 2 vineri, 23 iulie 2021 
Dimineața la Beechenhurst (uscat) / muzeul căilor navigabile (umed)  
       După-amiaza privind poezia și arta pădurii 

 
• Zilele 3 + 4 luni 9 și marți 10 august: 
Biblins - O selecție de activități care pot include; Orientare, caiac, ambarcațiuni cu arcul, tir cu arcul, alpinism / 
rapel, rezolvarea problemelor 

 
• Ziua 5 Vineri 20 august 
Aflați despre Accelerated Reader și Accelerated Maths, ziua Retro Sports, castelul gonflabil și celebrarea școlii 
noastre de vară. 

Părinții  invitați la sesiunea de sărbătoare la sfârșitul zi lei. 
 
Vă rugăm să completați următoarele informații  cu privire la școala de vară și formularul de consimțământ 

medical atașat. 
 
Sunt de acord cu copilul meu …………………………………………………… care frecventează școala de vară organizată de 
Liceul Forest. 

 
Aș vrea să participe 
Ziua 1 Joi 22 iulie                                                                            Ziua 2 Vineri 23 iulie 
 

Zilele 3 + 4 luni 9 și marți 10 august 
 
Ziua 5 Vineri 20 august 

 
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să mă contactați la școală. 
 
Cu stimă  

 
Doamna Amy Roberts 
(Asistent șef) 

 
 
 
 


