
Dear Parents / Guardians,                                              15th June 2018 

 

Many thanks for your support in practising the songs for the Nursery Graduation. You can really 

hear the children who have been practising as they are so confident and are leading the rest of 

the children. 

The songs are; 

 Please and Thank you (from KidsTV) 

 So Long Farewell (from the Sound of Music) 

 Summer Holiday (by Cliff Richard) 

A reminder that the Graduation is on  11th July at 1:30pm for afternoon children and 12th 

July at 9:30am for morning children. For children who attend 30 hours please come on the day 

which suits you best. 

A number of years ago parents had the opportunity to purchase the cap and gown but due to    

increasing costs year by year, the school in the past has bought them and they are kept for the 

following years children. If you would like to purchase a gown for your child to keep the school 

uses a company called Marston Robing, the colour is emerald green and the cost is £17.90. All 

children will be provided with a gown on the day so you really have no reason to purchase one    

unless you would like one to keep. 

 

We have talked with the children this week about the Football World Cup beginning on Thursday. 

To increase the children’s knowledge of the world we will be finding out about Russia (where the 

World Cup is being held) and how it is different or similar to our life in England. Each class in 

school has been given a team to support (alongside England) and to find out about. Nursery has 

chosen Costa Rica as Mrs Eley has friends there and also her son is hoping to live and teach 

there in the future. Mrs Eley will bring in photographs to show us so this will be a good             

introduction to what it is like to live in Costa Rica and the similarities and differences to life in 

England. If you have time over the weekend, with your child, see if you can find out anything at 

all about Costa Rica and send it to Nursery. One of our areas of learning is for the children to      

realise technology can be used to find out information, so this would support this area.  

 

Many thanks to those who have forwarded photographs of your children using their Firm      

Foundations Packs (given as homework each Friday). Please let us know if any pieces are missing 

so we can replace them. 

 

Next week is Family Event week for the whole school. I realise we have a lot of working parents 

and parents with commitments but if you can attend the children do appreciate it. In Nursery we 

will be having a maths focus in all our areas of learning and it will take place on Thursday 21st 

June 8:45am-9:15am and 12:15pm-12:45pm. It will also give you an opportunity to have a look 

through your child’s Learning Journey Book but don’t forget you are free to have a look through 

this at any time. The children are very proud of them and often look through themselves. 

 

Nursery Staff 



亲爱的父母/监护人, 2018年6月15日 

 

非常感谢您的支持, 为幼儿园的毕业典礼练习歌曲。你可以真正听到那些一直在练习的

孩子们, 因为他们很有自信, 并且领导着其余的孩子。 

歌曲是; 

请和感谢 (来自 KidsTV) 

再见 (从音乐的声音) 

暑假 (由克里夫理查德) 

提醒您, 毕业典礼是在7月11日在1:30pm 为下午孩子和7月12日在9:30am 为早晨孩子。

对于参加30小时的儿童, 请在最适合您的日子来。 

许多年前, 父母有机会购买帽子和礼服, 但由于逐年增加的费用, 学校在过去买了他们, 并

且他们被保留为以下岁月孩子。如果你想为你的孩子买一件长袍, 让学校使用一个叫拆

东墙补西墙的公司, 颜色是翡翠绿色, 费用是17.90 英镑。所有的孩子将被提供礼服的一

天, 所以你真的没有理由购买一个, 除非你想保持。 

 

本周我们与孩子们讨论了足球世界杯的星期四开始。为了提高孩子们对世界的认识, 我

们将会发现关于俄罗斯 (世界杯在哪里举行), 以及它是如何不同或类似于我们在英国的

生活。学校里的每一个班级都得到了一支支持 (与英格兰一起) 的团队, 并了解了这一

点。托儿所选择了哥斯达黎加, 因为埃利夫人在那里有朋友, 她的儿子也希望将来能在那

里生活和教书。埃利夫人会带照片给我们看, 这样这将是一个很好的介绍, 它是什么样的

生活在哥斯达黎加和相似和不同的生活在英国。如果你有时间在周末, 与你的孩子, 看看

你是否能找到任何关于哥斯达黎加和发送到托儿所。我们的学习领域之一是让孩子们认

识到技术可以用来查找信息, 所以这将支持这一领域。 

 

许多人感谢那些用他们坚实的基础包 (每星期五给你的家庭作业) 转发你孩子的照片。

请让我们知道是否有任何碎片丢失, 所以我们可以取代他们。 

 

下周是整个学校的家庭活动周。我意识到我们有很多工作的父母和父母的承诺, 但如果

你能参加的孩子们确实欣赏它。在托儿所, 我们将有一个数学的重点, 在我们所有的学习

领域, 它将发生在星期四 6月21日 8:45am-9:15am 和 12:15pm 12:45pm。这也将给你一个

机会, 看看通过你的孩子的学习旅程书, 但不要忘记, 你可以随时查看通过这一点在任何

时候。孩子们为他们感到非常骄傲, 并且经常看着自己。 

 

托儿所工作人员 

 

 

 



Stimati parinti/tutori, 15 iunie 2018 

 

Multe mulţumiri pentru sprijinul dumneavoastră în practica cântece 

pentru absolvire pepinieră. Puteţi auzi cu adevărat copiii care au fost 

practicarea ca acestea sunt atât de încrezători şi sunt lider restul 

copiilor. 

Cântecele sunt; 

Vă rugăm şi vă mulţumesc (de la KidsTV) 

Deci, adio lung (de la sunetul muzicii) 

Vacanţă de vară (de Cliff Richard) 

Un memento că absolvirea este pe 11 iulie, la 11:30 pentru copii după-

amiază şi 12 iulie la 9:30 pentru copii de dimineaţă. Pentru copiii 

care participa la 30 de ore va rugam sa veniti in ziua in care vi se 

potriveste cel mai bine. 

Un număr de ani în urmă, părinţii au avut posibilitatea de a achiziţio-

na capacul şi rochia, dar din cauza creşterii costurilor an de an, şco-

ala în trecut le-a cumpărat şi sunt păstrate pentru următorii ani de 

copii. Dacă doriţi să cumpăraţi o rochie pentru copilul dumneavoastră 

să păstreze şcoala foloseşte o companie numita Marston Robing, culoarea 

este verde smarald şi costul este de £17,90. Toţi copiii vor fi 

prevăzute cu o rochie de pe zi, astfel încât să aveţi într-adevăr nici 

un motiv pentru a achiziţiona una excepţia cazului în care doriţi să o 

păstraţi. 

 

Am vorbit cu copiii în această săptămână despre fotbal Cupa Mondială 

începând de joi. Pentru a creşte cunoştinţele copiilor din lume, vom fi 

afla despre Rusia (în cazul în care Cupa Mondială este ţinută) şi modul 

în care aceasta este diferită sau similară cu viaţa noastră în Anglia. 

Fiecare clasă în şcoală a fost dat o echipa pentru a sprijini (alături 

de Anglia) şi pentru a afla despre. Pepinieră a ales Costa Rica ca 

doamna Eley are prieteni acolo şi, de asemenea, fiul ei este în 

speranţa de a trăi şi de a preda acolo, în viitor. Doamna Eley va aduce 

în fotografii pentru a ne arăta astfel încât aceasta va fi o bună in-

troducere a ceea ce este ca să trăiască în Costa Rica şi asemănările şi 

diferenţele de viaţă în Anglia. Dacă aveţi timp în weekend, cu copilul 

dumneavoastră, a se vedea dacă puteţi afla nimic despre toate despre 

Costa Rica şi trimite-l la pepinieră. Unul dintre domeniile noastre de 

învăţare este ca copiii să realizeze tehnologia poate fi folosit pentru 

a afla informaţii, astfel încât acest lucru ar sprijini acest domeniu.  

 

Multe mulţumiri celor care au transmis fotografii ale copiilor dumneav-

oastră folosind firmele lor de fundaţie pachete (dat ca tema de acasă 

în fiecare vineri). Vă rugăm să ne anunţaţi dacă lipsesc piese, astfel 

încât să le putem înlocui. 

 

Săptămâna viitoare este săptămâna evenimentului de familie pentru în-

treaga şcoală. Îmi dau seama avem o mulţime de părinţi şi părinţi de 

lucru cu angajamente, dar dacă puteţi participa la copii nu-l 

aprecieze. În pepinieră vom fi cu un accent de matematica în toate 

domeniile noastre de învăţare şi va avea loc joi, 21 iunie 8:45am-

9:15am şi 12:00-12:45pm. Acesta va oferi, de asemenea, o oportunitate 

de a avea o privire prin cartea copilului de învăţare călătorie, dar nu 

uitaţi sunteţi liberi să aibă o privire prin acest lucru în orice mo-

ment. Copiii sunt foarte mândri de ei şi de multe ori uita prin ele 

însele. 

Personalul de pepinieră 


