
Dear Parents / Guardians,                                               6th July 2018 

 

An extremely busy week for the nursery children as we have been rehearsing on 

the stage in the hall most days ready for our graduation assembly next week. A   

reminder it is next week on  

Wednesday afternoon at 1:30pm and Thursday morning at 9:30am.  

For children who attend all day nursery please come and watch on the date which is 

most suitable for you as your child will be taking part on both days. We have put a 

short video on the school Twitter account of the children rehearsing so please take 

a look. 

 

We continue to be focused on the World Cup and wish England good luck tomorrow! 

Football is one of the favoured outdoor activities but we have discussed with the 

children that during this really hot weather we have to look after ourselves and 

that means even though exercise is really good for us when the temperature is so 

high, high intensity exercise is not good for us as it just makes us even more hot 

and bothered!. We have enjoyed plenty of fresh fruit like watermelons and      

pineapples which the children have helped cut into chunks. There was even a     

competition to see who could lift the watermelon up it was so heavy. Some children 

who had never tried melon before discovered they really liked it especially when it 

was really cold after being in the fridge. 

 

If your child has sunglasses at home please send them to school as we need them 

at the end of our graduation assembly to wear as we sing our last song. I wonder 

what that song could be !!!! 

 

Many thanks to all the parents who attended the New Reception Parents Meeting. 

If you were unable to attend, your starting School Pack will be given to you. If    

anyone has any questions following the meeting please don’t hesitate to ask. We will 

be showing the children where the toilets are once they are in Reception and the 

hall where they will be having lunch. The majority of children do have a school lunch 

and I would definitely suggest you give this a try in September rather than sending 

in a packed lunch each day.  

 

Nursery Staff 



亲爱的家长/监护人，2018年7月6日 

 

对于托儿所来说，这是一个非常繁忙的一周，因为我们在大厅的舞台上排练了大部分时

间，为下周的毕业大会做好准备。提醒一下下周 

周三下午1:30和周四早上9:30。 

对于参加全天幼儿园的孩子，请来看看最适合您的日期，因为您的孩子将参加这两天。

我们已经在学校的Twitter帐户上播放了一段关于孩子排练的简短视频，请看一下。 

 

我们继续关注世界杯，祝明天英格兰好运！足球是最受青睐的户外活动之一，但我们已

与孩子们讨论过，在这个炎热的天气里，我们必须照顾好自己，这意味着即使在温度过

高的情况下运动对我们来说真的很好，高强度运动也不是对我们有好处，因为它只会让

我们更加热烈和烦恼！我们享用了大量新鲜水果，如西瓜和菠萝，孩子们已经帮助切成

块状。甚至还有一场比赛，看谁能把西瓜举起来太重了。一些从未尝过甜瓜的孩子发现

他们真的很喜欢它，尤其是在冰箱里真的很冷的时候。 

 

如果您的孩子在家里有太阳镜，请在毕业大会结束时将他们送到学校，以便在我们唱完

最后一首歌时佩戴。我想知道那首歌是什么!!!! 

 

非常感谢参加新接待家长会的所有家长。如果您无法参加，您的首发学校课程将会发给

您。如果有人在会议后有任何问题，请不要犹豫。我们将向接待处的儿童展示他们在接

待处和他们将在那里共进午餐的大厅。大多数孩子都有学校午餐，我肯定建议你在九月

试一试，而不是每天送一顿外带午餐。 

 

幼儿园工作人员 



 

Dragi părinți / gardieni, 6 iulie 2018 

 

O săptămână extrem de aglomerată pentru copiii de pepinieră, 

așa cum am repetat pe scenă în sala, cele mai multe zile 

pregătite pentru adunarea noastră de absolvire săptămâna 

viitoare. Un memento este săptămâna viitoare 

Miercuri după-amiază la ora 13:30 și joi dimineața la ora 

9:30. 

Pentru copiii care participă la toate grădinițele de zi, vă 

rugăm să veniți și să urmăriți data cea mai potrivită pentru 

tine, deoarece copilul dumneavoastră va lua parte în ambele 

zile. Am pus un scurt videoclip pe contul școlii Twitter al 

copiilor repetiți, așa că te rog să arunci o privire. 

 

Continuăm să ne concentrăm atenția asupra Cupei Mondiale și 

dorim mâine norocul Angliei! Fotbalul este una dintre activi-

tățile preferate în aer liber, dar am discutat cu copiii că 

în timpul acestei vreme foarte calde trebuie să avem grijă de 

noi înșine și asta înseamnă că, chiar dacă exercițiul este 

foarte bun pentru noi atunci când temperatura este atât de 

mare, exercițiile de intensitate ridicată nu sunt bun pentru 

noi, deoarece ne face chiar mai fierbinte și deranjat !. Ne-

am bucurat de o mulțime de fructe proaspete, cum ar fi pepeni 

verzi și ananas, pe care copiii le-au ajutat să le taie în 

bucăți. A existat chiar și o competiție pentru a vedea cine 

ar putea ridica pepene verde până a fost atât de greu. Unii 

copii care nu au încercat niciodată pepene galben înainte de 

a descoperit le place foarte mult, mai ales atunci când a 

fost foarte rece după ce a fost în frigider. 

 

Dacă copilul dvs. are ochelari de soare la domiciliu, trimiteți-i la școală, deoarece avem ne-

voie de ei la sfârșitul ansamblului de absolvire pentru a purta în timp ce cântăm ultimul nos-

tru cântec. Mă întreb ce poate fi melodia asta !!!! 

 

Multe mulțumiri tuturor părinților care au participat la Re-

uniunea părinților noii recepții. Dacă nu ați reușit să par-

ticipați, pachetul de școală inițial vă va fi dat. Dacă cine-

va are întrebări după întâlnire, vă rugăm să nu ezitați să 

întrebați. Vom arăta copiilor unde se află toaletele odată ce 

se află în recepție și în sala unde vor lua prânzul. Majori-

tatea copiilor au un prânz la școală și cu siguranță aș sug-

era să încercați în septembrie, în loc să trimiteți un prânz 

la pachet în fiecare zi. 

 

Personalul grădinii 


