
 

Dear Parents / Guardians,                                              25th May 2018 

 

It was lovely to hear that most children had been able to watch the Royal Wedding on 

Saturday as they were able to tell us all about it as we looked at images from the  

Wedding on Monday.  

 

We have had a busy week involving a drumming workshop, sports day, a visit to the park 

and we have also started to learn songs for our Graduation in July. The Graduation is on 

Wednesday 11th July at 1:30pm for afternoon children and Thursday 12th July for    

morning children at 9:30am. Children who attend all day will perform in both so parents 

please come to the day which is most convenient for you. 

The people who ran the drumming workshop were amazed at the children’s listening skills 

and how good they were playing the drums together following her rhythm. I think we have 

Mr Lucas to thank for that.  

 

School closes today for the half term break and we return to school on Monday 4th June. 

The staff have been talking about how quickly the year has gone. All children except two 

(who will still be three in September) will be moving up to Reception. The classes will be 

mainly made up of children from St Anne’s Nursery though we do also have some children 

joining us from local nurseries. Staff will ensure that your child will have friends in the 

same class as themselves. We do try and make sure that each class is as balanced as the 

other in terms of girls and boys, age and so on.  

 

If you have time over the holiday, two songs we have been learning for the graduation are 

“So Long Farewell” from The Sound of Music and “Please and Thank You” from KidsTV. 

They can both be found by typing into Youtube. 

 

Please make sure the Home Learning Packs are returned on the Monday after the         

half-term break with all resources inside. Some packs have been returned but have some 

pieces missing or the instruction leaflet missing which means it cannot be used again.  

Some parents have added a little note inside with feedback on the game played, if you 

have time this would be lovely as we can then add it to your child’s Learning Journey Book.          

 

If the good weather continues please make sure your child brings a sun hat or cap to 

school each day. 

 

Many thanks for your continued support, 

Nursery Staff 



亲爱的父母/监护人, 2018年5月25日 

 

很高兴听到大多数孩子们在星期六观看了皇室婚礼, 当我们看着星期一婚礼

上的照片时, 他们能够告诉我们一切。 

 

我们有一个繁忙的一周, 涉及打鼓车间, 体育日, 参观公园, 我们也开始学习歌

曲为我们的毕业于7月。毕业于星期三7月11日在1:30pm 为下午孩子和星期

四7月12日为早晨孩子在9:30am。每天参加的儿童都将在这两种情况下进行, 

所以家长请到最方便的一天。 

那些跑打鼓车间的人惊讶于孩子们的听力技巧, 以及他们在节奏后一起打鼓

的能力。我想我们有卢卡斯先生感谢。 

学校今天关闭半学期休息, 我们返回学校在星期一6月4日。员工们一直在谈

论这一年的速度有多快。除两名儿童 (9月仍为三人) 外, 所有孩子都将进入招

待会。这些班级主要由圣安托儿所的孩子组成, 虽然我们也有一些孩子从当

地的托儿所加入我们。工作人员将确保您的孩子将有朋友在同一个班级, 因

为他们自己。我们确实试着确保每个班级在女孩和男孩, 年龄等等方面都是

平衡的。 

 

如果你有时间在假期, 我们已经学习了两首歌的毕业典礼是 "告别" 从音乐的

声音和 "请和感谢你" 从 KidsTV。他们都可以通过打字进入 Youtube 找到。 

 

请确保家庭学习包是在半学期休息后, 与所有的资源在星期一返回。一些包

已经返回, 但有一些片断丢失或指示传单丢失, 这意味着它不能再次使用。 一

些家长已经添加了一个小纸条里面与反馈的游戏玩, 如果你有时间, 这将是可

爱的, 因为我们可以把它添加到您的孩子的学习旅程书。          

 

如果天气继续, 请确保您的孩子每天带上一顶太阳帽或帽子上学。 

 

非常感谢你的继续支持, 

托儿所工作人员 



Stimati parinti/tutori, 25 mai 2018 

 

A fost minunat să aud că majoritatea copiilor au fost în măsură să 

urmăriţi nunta regală sâmbătă, deoarece acestea au fost în măsură să ne 

spună totul despre asta ca ne-am uitat la imagini de la nunta de luni.  

 

Am avut o săptămână ocupată care implică un atelier de tobe, ziua spor-

tului, o vizită la parc şi am început, de asemenea, să înveţe cântece 

pentru absolvirea noastră în luna iulie. De absolvire este miercuri 11 

iulie la 11:30 pentru copii după-amiază şi Joi 12 iulie pentru copii de 

dimineaţă, la 9:30. Copiii care participa toată ziua vor efectua în am-

bele astfel încât părinţii vă rugăm să vină la ziua care este cel mai 

convenabil pentru tine. 

Cei care au condus atelierul de tobe au fost uimiţi de aptitudinile de 

ascultare ale copiilor şi cât de bine cântau la tobe împreună urmându-

şi ritmul. Cred că trebuie să-i mulţumim dlui Lucas pentru asta.  

Şcoala se închide astăzi pentru pauza de jumătate de termen şi ne înto-

arcem la şcoală, luni, 4 iunie. Personalul a vorbit despre cât de 

repede a trecut anul. Toţi copiii cu excepţia a două (care vor fi încă 

trei în luna septembrie) va fi în mişcare până la recepţie. Clasele vor 

fi în principal alcătuite din copii din grădiniţa St Anne, deşi avem, 

de asemenea, unele copii care ni se alătură de pepiniere locale. Per-

sonalul va asigura că copilul dumneavoastră va avea prieteni în aceeaşi 

clasă ca şi ei înşişi. Noi nu încerca şi asiguraţi-vă că fiecare clasă 

este la fel de echilibrat ca şi celelalte în termeni de fete şi băieţi, 

de vârstă şi aşa mai departe.  

 

Dacă aveţi timp de peste vacanţă, două cântece am fost de învăţare 

pentru absolvire sunt "adio atât de mult timp" de la sunetul muzicii şi 

"vă rugăm şi vă mulţumesc" de la KidsTV. Ele pot fi găsite atât prin 

tastarea în YouTube. 

Vă rugăm să asiguraţi-vă că acasă de învăţare pachete sunt returnate pe 

luni, după pauza de jumătate de termen, cu toate resursele din interi-

or. Unele pachete au fost returnate, dar au lipsesc unele piese sau 

prospectul de instrucţiuni lipsă, ceea ce înseamnă că nu poate fi 

folosit din nou.  Unii părinţi au adăugat o notă puţin în interiorul cu 

feedback-ul de pe joc jucat, dacă aveţi timp acest lucru ar fi minunat 

ca putem apoi adăugaţi-l la copilul dumneavoastră de învăţare călătorie 

carte.           

 

Dacă vremea bună continuă, vă rugăm să vă asiguraţi că copilul dumneav-

oastră aduce o pălărie de soare sau capac la şcoală în fiecare zi. 

 

Multe mulţumiri pentru sprijinul dumneavoastră în continuare, 

Personalul de pepinieră 


