
Dear Parents / Guardians,       Friday 29th September 2017 
 
 
Welcome to the first Nursery Newsletter of the school year. The children have settled in really well and it 
is lovely to see new relationships being made and old relationships (for returning children) being  
rekindled.  
 
Our topic for this half term in Nursery is ‘Being Healthy’.  This will cover healthy eating and drinking and 
what else we can do to keep ourselves healthy eg brushing our teeth, washing our hands after going to the 
toilet, getting enough sleep and exercising and so on.  
 
For those who are new to our Nursery a typical day begins with the register and a short teaching session 
on the carpet in the quiet area, the children then go into the nursery environment choosing to play  
indoors or outdoors. Snack is available on the snack table throughout the session and also we stop  
midpoint through the morning/afternoon, sit together and have something to eat and drink as some  
children are so busy playing they forget to refuel! During this time we may listen to Nursery Rhymes or 
share a story or simply have a chat with our friends. The children then return to their playing until it is 
time to tidy in readiness for the end of the session. We usually have a chat about what the children have 
enjoyed and sing some songs or have another story. 
 
A reminder that snack money is £1.50 per week.  Please place all contributions in the little yellow box on 
the table nearest the coats and place a tick next to your child’s name to signal that you have paid. All 
letters will also be put here for you to take. 
 
Thankyou for your patience at the beginning and end of the session when it is a busy time with children 
finding their name labels, returning book bags etc. The nursery is full to capacity and we appreciate the 
increased numbers takes extra time settling the children onto the carpet. Please do not leave until your 
child is sitting ready for register. 
 
Homework is given out each Friday and is optional. Mostly it will involve a game which will develop your 
child’s speaking and listening skills or social skills or something which will prepare them for school eg  
simple counting or mark making. It can be returned to school on the following Monday maybe with a  
comment by you about whether your child enjoyed the activity.  
 
Everyone has been given the letter concerning applying for a place in Reception next September.  I would 
urge you to do it now as sometimes a place has not been given as the form has been forgotten about. If 
you need any help completing the online registration the One Stop Shop on Derby Lane will be able to 
help you. You will need an e-mail address.  
 
Thanks for supplying your emails for the 2Simple parent contact to be put in place. I have sent some  
photographs to parents already, many thanks for your replies. If you haven’t received any yet please check 
your emails.  
 
Enjoy your weekend and we look forward to seeing you all back in nursery next week. 
 

Nursery Staff 



Dragi părinţi / tutori, vineri 29 septembrie 2017 

 

Bine ati venit la primul Newsletter de cresa anului şcolar. Copiii s-au stabilit foarte bine si este 

minunat pentru a vedea noi relaţii făcute și relațiile vechi (pentru returnarea copiilor) fiind 

reaprins.  

 

Subiectul nostru pentru acest termen de jumătate în pepinieră este "Fiind sănătos".  Aceasta va 

acoperi mănâncă sănătos şi de băut şi ce altceva putem face pentru a ne menţine sănătoşi ex-

emplu periajul dintilor, spălat mâinile noastre după ce mergi la toaletă, somn suficient şi exer-

citarea şi aşa mai departe.  

 

Pentru cei care sunt noi pentru pepinieră nostru o zi obisnuita incepe cu Registrul şi o sesiune 

de predare scurt pe covor în zona liniştită, copii apoi du-te în mediul pepinieră ai ales sa joci în 

interior sau în aer liber. Gustare este disponibil pe masă gustare pe tot parcursul sesiunii şi, de 

asemenea, în care ne oprim mijloc prin dimineaţă/după-amiaza, stau împreună şi de a avea ce-

va să mănânce şi să bea ca unii copii sunt atât de ocupat juca au uitat să realimenteze! În acest 

timp ne pot asculta pepinieră rimează parts o poveste sau pur şi simplu au un chat cu prietenii 

noştri. Copiii apoi reveni la Joaca lor până când este timpul pentru a ordonat în pregătire 

pentru sfârşitul sesiunii. Putem, de obicei, au un chat despre ceea ce copiii s-au bucurat şi can-

ta cateva piese sau au o altă poveste. 

 

Un memento că gustare bani este 1,50 £ pe săptămână.  Vă rugăm să pune toate contribuţiile în 

caseta de galben putin pe masa cea mai apropiata straturi şi puneţi o bifă lângă numele copilu-

lui tau pentru a semnala că aţi plătit. Toate literele, de asemenea, vor fi puse aici pentru a lua. 

 

Mulţumesc pentru răbdarea dumneavoastră, la începutul şi la sfârşitul sesiunii când este un 

moment ocupat cu copiii găsirea lor etichete de nume, revenind saci de carte etc. Gradinita es-

te plin la capacitatea şi apreciem ia crescut numere extra timp stabilindu-se de copii pe covor. 

Vă rugăm să lăsaţi până când copilul stă gata pentru inregistrare. 

 

Temele este dat în fiecare vineri şi este opţional. Cea mai mare parte ea implică un joc care va 

dezvolta copilul vorbind şi de ascultare abilităţi sau abilităţile sociale sau ceva care va pregăti 

pentru şcoală de exemplu simpla numărare sau marca de luare. Pot fi restituite la şcoală pe 

următoarele luni poate cu un comentariu de tine despre dacă copilul sa bucurat de activitatea.  

 

Toată lumea a fost dat scrisoarea privind aplicarea pentru un loc în recepţia septembrie 

următor.  Ar vă îndemn să o fac acum ca, uneori, un loc nu a fost dat ca forma a fost uitat. 

Dacă aveţi nevoie de ajutor completarea înregistrării online One Stop Shop Derby Lane va fi 

capabil să vă ajute. Veţi avea nevoie de o adresă de e-mail.  

 

Vă mulţumim pentru furnizarea de mesajele de poştă electronică pentru contactul 2Simple 

mamă să fie puse în aplicare. Am trimis nişte fotografii de părinţi deja, vă mulţumim pentru 

răspunsurile dumneavoastră. Dacă nu aţi primit nici încă vă rugăm să verificaţi mesajele de 

poştă electronică.  

 

Bucuraţi-vă de week-end, şi aşteptăm cu nerăbdare să te văd totul înapoi în pepinieră 

săptămâna viitoare. 

 

Personalul de pepinieră 



尊敬的家长/监护人，2017年9月29日星期五 

 

 

欢迎来到学年的第一本苗圃通讯。孩子们已经很好地安顿下去，看到新的关系正在建立，老的关系（返回

的孩子）是可爱的 

重新点燃。 

 

我们在苗圃这个半年的话题是“健康”。这将涵盖健康的饮食和饮食，还有什么可以做的，以保持健康，例

如刷牙，洗手后，睡觉和锻炼等等。 

 

对于那些对我们苗圃新生的人来说，典型的一天开始于安静地区的登记册和简短的教学课程，孩子们将进

入育儿环境，选择玩 

室内或室外整个会议期间小吃桌上都有小吃，我们也停下来 

中午到早晨/下午，坐在一起，吃点东西喝一些 

孩子们忙着玩，忘记加油！在这段时间里，我们可以听苗圃或分享故事，或者只是和我们的朋友聊天。然

后，孩子们回到自己的游戏中，直到有时间整理了会话结束的准备。我们通常会聊聊孩子们喜欢的歌，唱

一些歌，还有另一个故事。 

提醒一下，零食每周£1.50。请将所有捐款放在桌子上的小黄色盒子上，最后放在大衣上，并在孩子的名

字旁边勾选一个勾号，表示你已经支付了。所有的信件也将放在这里，供您选择。 

 

感谢您在会议开始和结束时的耐心，当孩子们忙碌的时候找到他们的名字标签，返回书包等。托儿

所充满了能力，我们感谢增加的数量需要额外的时间将孩子们安置在地毯。请不要离开，直到你的

孩子准备好注册。 

 

家庭作业每个星期五都被发出，是可选的。大多数情况下，它将涉及到一个游戏，它将培养您孩子

的口语和听力技巧或社交技能，或将为学校准备的东西 

简单计数或标记制作。可以在下个星期一返回学校，或许有一个 

关于你的孩子是否喜欢这个活动？ 

 

每个人都被给了关于在明年9月份的接待处申请一个地方的信。我会敦促你现在做，因为有时一个

地方没有给出，因为形式被忘记了。如果您需要任何帮助完成在线注册，德比车站的一站式服务将

能够帮助您。您将需要一个电子邮件地址。 

 

感谢您提供您的电子邮件为2Simple父母的联系人到位。我送了一些 

对父母的照片已经很多了，谢谢你的回复。如果还没有收到，请检查您的电子邮件。 

 

享受你的周末，我们期待着在下周见到你们回到苗圃。 

 

苗圃工作人员 


