
 
 
Dear Parents / Guardians,                                              8th June 2018 
 
An important date for your diary. The meeting concerning your 
child’s move to Reception in September will take place on Thursday 
5th July at 2:30pm and will be repeated on Friday 6th July at 
9:15am. Attend on the day which suits you best. On this day you 
will be given information concerning who your child’s class teacher 
will be and what their start date will be in September. Please be 
aware that children who have not attended St Anne’s Nursery begin 
first as our school and staff are unfamiliar to them. We have 14 
children joining us from other local nurseries. Our own children then 
start in two groups. In this way children settle in smoothly rather 
than all children starting on the same date. If you have any queries 
please come and speak to a member of staff. 
 
Many thanks for finding time over the half-term break to practise the songs we 
are learning for our Graduation in July. Another song we have added is “Summer 
Holiday” by Cliff Richard, so again if you have time at home please  
practise this song.  
 
Amazingly we still have good weather. We do spend a lot of our day in the outdoor 
area. Please send to school a sunhat or sun cap as the sun can become intense  
especially in the afternoon. 
 
Many thanks for your continued support, 
 

Nursery Staff 



Stimati parinti/tutori, 8 iunie 2018 
 
O dată importantă pentru jurnalul tău. Reuniunea cu privire la mu-
tarea copilului dumneavoastră la recepţie, în septembrie va avea 
loc joi, 5 iulie, la 6:30 şi se va repeta vineri, 6 iulie la 9:15am. 
Participa la ziua care ti se potriveste cel mai bine. În această zi va 
fi dat informaţii cu privire la care profesorul de clasa copilului 
dumneavoastră va fi şi ceea ce data lor de start va fi în luna sep-
tembrie. Vă rugăm să fiţi conştienţi de faptul că copiii care nu au 
participat la grădiniţa St Anne începe în primul rând ca şcoala no-
astră şi personalul nu sunt familiarizaţi cu ei. Avem 14 copii care 
ni se alătură de la alte pepiniere locale. Copiii noştri, apoi începe 
în două grupe. În acest fel, copiii se aşează în mod lin, mai 
degrabă decât toţi copiii incepand de la aceeaşi dată. Dacă aveţi 
întrebări vă rugăm să vină şi să vorbească cu un membru al per-
sonalului. 
 
Multe mulţumiri pentru găsirea de timp de peste pauza de 
jumătate de termen pentru a practica melodiile suntem de învăţare 
pentru absolvirea noastră în luna iulie. Un alt cântec am adăugat 
este "vacanta de vara" de Cliff Richard, Deci, din nou, dacă aveţi 
timp la domiciliu vă rugăm să practica acest cântec.  
 
Uimitor, încă mai avem vreme bună. Petrecem o grămadă de zile 
în zona exterioară. Vă rugăm să trimiteţi la şcoală un norocoasă 
sau soare capac ca soarele poate deveni intens mai ales în după-
amiaza. 
 
Multe mulţumiri pentru sprijinul dumneavoastră în continuare, 
 
Personalul de pepinieră 



亲爱的父母/监护人, 2018年6月8日 

 

你的日记的重要日期。关于您的孩子将于9月迁往招待会的会议将

于星期四7月5日在2:30pm 举行, 并将在星期五7月6日在

9:15am 重复。参加最适合你的日子。在这一天, 你将得到有关

你的孩子的班主任将是谁和他们的开始日期将在9月的信息。请注

意, 没有参加过圣安托儿所的儿童首先在我们学校和工作人员不

熟悉的情况下开始上课。我们有14孩子从其他地方的托儿所加入

我们。我们自己的孩子从两组开始。这样, 孩子们就能顺利地安

顿下来, 而不是从同一天开始的所有孩子。如果您有任何疑问, 

请来与工作人员发言。 

 

非常感谢你在半场休息时找到时间练习我们在7月毕业时所学的歌

曲。另一首我们添加的歌曲是 "暑假" 由克里夫理查德, 所以再

次如果你有时间在家请练习这首歌。 

 

令人惊讶的是, 我们还有好天气。我们确实花了很多的时间在户

外地区。请送到学校的 sunhat 或太阳帽, 因为太阳可能会变

得紧张, 特别是在下午。 

 

非常感谢你的继续支持, 

 

托儿所工作人员 


