
Dear Parents / Guardians,                                              29th June 2018 

A reminder that the Reception Parent meetings take place next week on Thursday 

5th July at 2:30pm/Friday 6th July at 9:15am. Within the pack given at the   

meeting you will be given your child’s start date for September. There are a few 

changes to how the children begin school compared to previous years. On the first 

day children will begin who did not attend our Nursery to give them the opportunity 

to become familiar with staff and with the school. Children who attended St Anne’s 

Nursery will then start in two groups (sorted by alphabetical order) on the second 

and then the third day. The school day will finish at 3:05pm from the first day. In 

previous years the school day ended at 2:00pm for the first week as children set-

tled into school but due to a large percentage of children who already attend full 

time nursery alongside a very settled group of children we foresee no problems 

with  beginning the full school day straight away. If you have any concerns over 

this please come and speak to a member of staff. We are very flexible and if you 

feel your child needs a longer transition period we can work together on this. Over 

the last few week before school ends for the summer holidays the children will 

spend short periods of time in their new class with their new Reception teacher. 

The  children have also been spending time in the Reception playground. In this way 

transition to Reception will run as smoothly as possible. We have also asked 

lunchtime supervisors to call in to say hello so they are also familiar to the        

children. 

 

We continue to follow the World Cup, and have been using and applying our counting 

skills in working out which team has scored the most goals so far. 

 

In the outdoors we filled the paddling pool up with water for the afternoon       

children to have a paddle. We have also been building shelters to give us more 

shaded areas to play in. The children were so independent taking off their shoes 

and socks, then drying their feet themselves and putting their shoes and socks  

back on. They have come so far when we look back to September when some       

children were unable to put on their own coats. There have also been times we have 

stayed indoors due to the intensity of the heat which is hard to believe for this 

country. We have talked a lot with the children about keeping safe in the sun and 

how important it is to drink plenty. 

 

Nursery Staff 



亲爱的家长/监护人，2018年6月29日 

提醒接待家长会议将于下周7月5日星期四下午2:30 / 7月6日上午9时

15分举行。在会议中给出的包裹中，您将获得孩子9月份的开课日

期。与往年相比，孩子们上学的方式有一些变化。在第一天，孩子

们将开始谁没有参加我们的托儿所，让他们有机会熟悉工作人员和

学校。参加圣安妮托儿所的儿童将在第二天和第三天分两组开始

（按字母顺序排序）。上课日将于第一天下午3:05结束。在过去的

几年中，学校一天的下午2点结束，因为孩子们入学的第一周，但由

于很大一部分儿童已经与一群非常安定的孩子一起参加全日制幼儿

园，我们预计开始全日制学校没有问题一天之内。如果您对此有任

何疑问，请前来与工作人员联系。我们非常灵活，如果您觉得您的

孩子需要更长的过渡期，我们可以一起合作。在暑假结束前的最后

几周，孩子们将在他们的新班级中与他们的新招待老师一起度过短

暂的时间。孩子们也一直在接待台玩耍。通过这种方式，过渡到接

待将尽可能顺利地进行。我们还请午餐时间的主管打电话来打招

呼，以便他们对孩子也很熟悉。 

 

我们继续跟随世界杯，并且一直在使用和运用我们的计数技巧来确

定哪支球队迄今为止进球最多。 

 

在户外，我们在嬉水池里放满了水，让下午的孩子们有一把桨。我

们也一直在建设收容所，让我们有更多的阴影地区参与其中。孩子

们非常独立地脱掉他们的鞋子和袜子，然后自己擦干脚，并把鞋子

和袜子放回去。当我们回顾9月份时，有些孩子无法穿上自己的外

套，他们已经走到了尽头。由于这个国家难以相信的酷热，我们也

曾经呆在室内。我们与孩子们谈过很多关于在阳光下保持安全以及

多喝水的重要性。 

 

苗圃工作人员 
 



Dragi părinți / păzitori, 29 iunie 2018 

Un reamintire că întâlnirile Părintele de Recepție au loc săptămâna viitoare, joi, 

5 iulie, la ora 2:30 / miercuri, 6 iulie, ora 9:15. În pachetul dat la întâlnire vi se 

va da data de începere a copilului dumneavoastră pentru luna septembrie. Există 

câteva modificări ale modului în care copiii încep școala în comparație cu anii 

precedenți. În prima zi vor începe copiii care nu au participat la grădiniță pentru 

a le oferi ocazia de a se familiariza cu personalul și cu școala. Copiii care au 

participat la grădina din St Anne vor începe apoi în două grupe (ordonate în 

ordine alfabetică) în a doua și apoi a treia zi. Ziua școlii se va încheia la ora 

15:05 din prima zi. În anii precedenți, ziua școlii sa încheiat la 2:00 pm pentru 

prima săptămână, deoarece copiii s-au stabilit în școală, dar datorită unui pro-

cent mare de copii care au participat deja la grădiniță cu alți copii, nu ne-am pre-

ocupat de începerea întregii școli zi imediat. Dacă aveți nelămuriri cu privire la 

acest lucru, vă rugăm să veniți și să discutați cu un membru al personalului. 

Suntem foarte flexibili și dacă simțiți că copilul dvs. are nevoie de o perioadă de 

tranziție mai lungă, putem colabora în acest sens. În timpul ultimei săptămâni 

înainte ca școala să se încheie pentru sărbătorile de vară, copiii vor petrece 

scurte perioade de timp în noua lor clasă cu noul lor profesor de recepție. Copiii 

au petrecut, de asemenea, timp în locul de joacă al recepției. În acest fel, trece-

rea la Recepție va funcționa cât mai ușor posibil. De asemenea, am cerut su-

praveghetorilor de la prânz să le aducă salut, astfel încât aceștia să fie, de ase-

menea, familiari copiilor. 

Continuăm să urmărim Cupa Mondială și ne-am folosit 

și am aplicat abilitățile noastre de numărare în a 

afla care echipă a marcat cele mai multe goluri până 

acum. 

 

În aer liber am umplut piscina cu vopsea cu apă 

pentru copiii de după-amiază să aibă o paletă. Am 

construit, de asemenea, adăposturi pentru a ne oferi 

mai multe zone umbrite în care să se joace. Copiii 

erau atât de independenți că își luau pantofii și 

șosetele, apoi își uscau picioarele și își pună pan-

tofii și șosetele înapoi. Au venit atât de departe 

când ne uităm înapoi până în septembrie, când unii 

copii nu au putut să își pună propriile haine. De 

asemenea, au fost momente în care am rămas în interi-

or datorită intensității căldurii greu de crezut 

pentru această țară. Am vorbit foarte mult cu copiii 

despre menținerea în siguranță în soare și cât de im-

portant este să beți multe. 

 

Personalul grădinii 


