
Dear Parents / Guardians,                                              22nd June 2018 

 

Many thanks to all who were able to attend Stay and Play. We read all the       

comments you left on your feedback form to the children and they were very proud 

of themselves. There were lots of lovely comments about seeing your child’s      

progress evidenced in their Learning Journey books, don’t forget you are welcome 

to look through them at any time. They will be sent up to the class your child will be 

moving to in September and then sent home for you to keep once the Reception 

teacher has had a look through. In this way your child can continue to progress 

from where they ended in Nursery.  

 

Some parents have been asking when they will be told who their child’s Reception 

teacher will be. This information will be given at the Reception meetings on 5th  

July at 2:30pm/6th July at 9:15am. The children will be in a class with their 

friends so please don’t worry about this. 

 

In our outdoors our seeds are growing really well especially the mint and the       

tomato plants. We have planted the sunflower plants into bigger tubs now in lots of 

different places to see which ones grow the tallest. We did try finding the        

sunniest spot but we will see! 

 

Many thanks to those who sent in information about Costa Rica. We have read the 

story “Slowly, Slowly, Slowly said the Sloth,” by Eric Carle who also wrote the 

story of The Very Hungry Caterpillar. Ask your child can they remember what 

happened in the story. The story can be found on Youtube if you are interested in 

having a look at it with your child. The sloth is an animal found in Costa Rica,        

we also discovered more animals in this book that we have never heard of. We then 

compared animals which live in Costa Rica to animals which live in England. 

 

We have been following the World Cup and have added flags, travel brochures and 

suitcases to our role play area. We have been discussing where we would like to go 

to on holiday if we could go anywhere in the world. 

 

Nursery Staff 



 

 

Stimati parinti/tutori, 22 iunie 2018 

 

Multe mulţumiri tuturor celor care au fost capabili să participe la şedere şi să se jo-

ace. Am citit toate comentariile pe care le-aţi lăsat pe formularul de feedback-ul la 

copii şi au fost foarte mândru de ei înşişi. Au existat o mulţime de comentarii min-

unat despre a vedea progresul copilului dumneavoastră evidenţiate în cărţile lor 

călătorie de învăţare, nu uitaţi sunteţi bineveniţi să se uite prin ele în orice mo-

ment. Acestea vor fi trimise până la clasa copilul dumneavoastră se va muta la în 

septembrie şi apoi trimis acasă pentru tine de a păstra o dată profesorul de primire 

a avut o privire prin intermediul. În acest fel copilul dumneavoastră poate continua 

să progreseze de unde s-au încheiat în pepinieră.  

 

Unii părinţi au întrebat când li se va spune cine va fi profesorul de primire al 

copilului lor. Aceste informaţii vor fi date la reuniunile de primire pe 5 iulie, la 

11:30/6 iulie la 15am. Copiii vor fi într-o clasă cu prietenii lor, aşa încât vă rugăm 

să nu vă faceţi griji despre asta. 

 

În aer liber semintele noastre sunt în creştere foarte bine mai ales menta si plante 

de tomate. Am plantat plantele de floarea-soarelui în căzi mai mari acum în multe 

locuri diferite pentru a vedea care dintre ele cresc cel mai înalt. Am încercat să 

găsim cel mai însorit loc, dar vom vedea! 

 

Multe mulţumiri celor care au trimis informaţii despre Costa Rica. Am citit 

povestea "încet, încet, încet a spus leneş", de Eric Carle, care a scris, de asemenea, 

povestea Caterpillar foarte foame. Întrebaţi-vă copilul poate ei amintesc ce sa 

întâmplat în poveste. Povestea poate fi găsită pe YouTube dacă sunteţi interesat în 

a avea o privire la ea cu copilul dumneavoastră. Leneş este un animal găsit în Cos-

ta Rica, am descoperit, de asemenea, mai multe animale în această carte care nu 

am auzit de. Apoi am comparat animalele care trăiesc în Costa Rica pentru ani-

malele care trăiesc în Anglia. 

 

Am fost în urma Cupei Mondiale şi au adăugat steaguri, broşuri de călătorie şi 

valize la zona noastră de joc de rol. Am discutat unde am vrea să mergem în va-

canţă. 

Dacă am putea merge oriunde în lume. 

 

Personalul de pepinieră 



亲爱的父母/监护人, 2018年6月22日 

 

感谢所有能参加比赛的人。我们把你在反馈表上留下的所有评论都读给孩

子们, 他们为自己感到自豪。有很多可爱的评论, 看到你的孩子的进步

证明在他们的学习旅程书, 不要忘了, 欢迎你看通过他们在任何时候。

他们将被送到你的孩子将在9月搬到的班级, 然后送回家让你保持一旦接

待老师已经看过了。这样你的孩子就可以从他们在托儿所结束的地方继续

进步。 

 

一些家长问他们什么时候会被告知他们的孩子的接待老师将是谁。这些资

料将于7月5日在 2:30pm/7月6日在9:15am 举行的招待会会议上提

供。孩子们将和他们的朋友在一个班级, 所以请不要担心这一点。 

 

在我们的户外, 我们的种子生长得非常好, 特别是薄荷和西红柿植株。

我们已经在许多不同的地方种下了向日葵植物, 使之成为更大的浴缸, 

看哪一个生长最高。我们确实试图找到充足的地方, 但我们会看到! 

 

许多人感谢那些发送关于哥斯达黎加的信息的人们。我们读过的故事 "慢

慢地, 慢慢地, 慢慢地说, 懒惰," 由埃里克 Carle 谁也写的故事非

常饥饿的毛毛虫。问你的孩子, 他们能记住故事里发生的事情吗？这个故

事可以在 Youtube 上找到, 如果你有兴趣与你的孩子看看它。懒惰是

在哥斯达黎加发现的一种动物, 我们也在这本书中发现了我们从未听说过

的动物。然后我们将生活在哥斯达黎加的动物比作生活在英国的动物。 

 

我们一直在跟踪世界杯, 并在我们的角色扮演区域添加了旗帜, 旅行手

册和手提箱。我们一直在讨论, 我们想去哪里度假, 我 

如果我们可以去世界上任何地方。 

 

托儿所工作人员 


