Dear Parents / Guardians,

Friday 6th October 2017

A good week in nursery with the children settling in well, becoming more and more familiar with the daily
routines and making relationships with each other and with staff.
This week and in the coming weeks we will be focusing on learning Nursery Rhymes as in previous weeks
we have noticed there are lots of traditional rhymes the children don’t know. Research shows that
children who are introduced to rhythm and rhyme at an early age do well as they progress through school
especially in Reading. Nursery Rhyme CD’s can be picked up quite cheaply in shops like Home Bargains or
B & M.
Traditional rhymes include :

Incey Wincey Spider

Baa Baa Black Sheep

Hickory Dickory Dock

Humpty Dumpty and so on
Counting is part of our every day provision and we have also been looking at shapes around us and naming
them. Specifically we have looked at circles and squares this week. We have talked about if the shape
rolls, how many edges it has and how many corners it has. This week’s homework is based around this.
At the beginning of the session, as it is a busy time, if your child does have older brothers or sisters if they
can wait by the door this would reduce the amount of people in the small entrance area. Thanks for your
understanding with this. Allow your child to find their own name and picture to place on their peg as it
makes them familiar with what their name looks like which will then impact on them learning to write
their name. We will be making name cards for the children to access during the school day so they can
begin to write their name by copying.
If your child needs a back pack as they are going to a child minder or being picked up by Nan or Grandad
please place them in the yellow boxes under the coat pegs. As mentioned in last week newsletter as the
Nursery is full all coat pegs are being used so by not placing the backpacks on the coat pegs this gives the
children more room to hang their coats up.

A reminder about registering your child for their Reception place next September. If you are having any
problems with this please let me know.
The school photographer will be in school on Monday 9th October. If your child does not attend Nursery
on this day you are welcome to bring them, wait with them whilst their photograph is taken and then take
them back home again.
Enjoy your weekend and we look forward to seeing you all back in nursery next week.
Nursery Staff

亲爱的家长/监护人，2017年10月6日，星期五

孩子们在一个良好的一个星期，孩子们安顿好了，变得越来越熟悉日常生活，并且彼此
和员工的关系。
本周，在接下来的几周中，我们将重点学习幼儿园，如前几周，我们注意到孩子们不了
解传统的韵律。研究表明，早期引进节律和韵律的儿童，尤其是在阅读方面，通过学校
进步顺利。苗圃CD可以在诸如Home Bargains或B＆M的商店中相当廉价地拿起来。
传统的韵律包括：

Incey Wincey蜘蛛
巴巴黑羊
滴答滴答钟声响
Humpty Dumpty等等
计数是我们每天提供的一部分，我们也一直在看着我们周围的形状并命名它们。具体来
说，本周我们已经看了圈子和广场。我们已经谈到了形状是否变形，它有多少边缘以及
它有多少角。本周的作业是围绕着这个。
在会议开始的时候，如果你的小孩确实有兄弟姐妹，如果他们可以等到门口，这是一个
繁忙的时间，这样可以减少小入口处的人数。感谢您的理解。让你的孩子找到自己的名
字和图片放在他们的钉子上，因为它使他们熟悉他们的名字，然后会影响他们学习写他
们的名字。我们将在上课期间为孩子们提供名片，以便他们可以通过复制开始写他们的
名字。
如果你的孩子需要一个背包，因为他们要去一个小孩看守，或被楠或爷爷拿起，请把它
们放在外套下的黄色盒子里。正如上周通讯所说，苗圃是全套的，所有的外套钉都被使
用，因为没有将背包放在外套钉上，这样可以让孩子们有更多的空间挂大衣。
提醒您在明年9月向您的接待处注册您的孩子。如果您有任何问题，请让我知道。
学校的摄影师将于10月9日星期一上学。如果您的小孩在这一天不参加托儿所，请随时
携带，等他们拍照，然后再带回家。
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

Dragi părinți / tutore, vineri, 6 octombrie 2017

O săptămână bună în grădiniță, cu copiii care se stabilesc bine, devin
din ce în ce mai familiarizați cu rutina zilnică și făcând relații între ei și cu personalul.
În această săptămână și în următoarele săptămâni ne vom concentra pe
învățarea Nursery Rhymes, așa cum în săptămânile anterioare am observat
că există o mulțime de rime tradiționale pe care copiii nu le cunosc.
Cercetările arată că copiii care sunt introduși în ritm și rimă la o
vârstă timpurie fac bine pe măsură ce progresează prin școală, în special în Reading. Nursery Rhyme CD-urile pot fi culese destul de ieftin
în magazine ca Home Bargains sau B & M.
Rimurile tradiționale includ:
Incey Wincey Spider
Baa Baa Black Sheep
Hickory Dickory Dock
Humpty Dumpty și așa mai departe
Numărarea face parte din dispoziția noastră zilnică și, de asemenea, ne uităm la formele din jurul nostru și
le numim. În mod specific, ne-am uitat la cercuri și pătrate în această săptămână. Am discutat dacă forma
se rotește, câte margini are și câte colțuri are. Temele de săptămâna aceasta se bazează pe acest lucru.
La începutul sesiunii, deoarece este un timp ocupat dacă copilul dvs.
are frați sau surori mai mari dacă pot aștepta la ușă, acest lucru va
reduce numărul de persoane din zona mică de intrare. Vă mulțumim pentru
înțelegerea dvs. cu acest lucru. Permiteți-i copilului să-și găsească
propriul nume și imagine pentru a le plasa pe cârligul lor, deoarece îi
face să fie familiarizați cu ceea ce arată numele lor și care va avea
apoi impact asupra învățării să-și scrie numele. Vom face cărți de vizită pentru ca copiii să aibă acces în timpul școlii, astfel încât să
poată începe să-și scrie numele prin copiere.
Dacă copilul are nevoie de un pachet din spate, deoarece se duc la un îngrijitor de copil sau dacă este luat
de către Nan sau Grandad, puneți-le în cutiile galbene de sub buzunare. După cum sa menționat în buletinul
săptămânii de săptămâna trecută, pe când grădinița este plină, toate buzunarele sunt folosite astfel încât să
nu se plaseze rucsaciile pe cârlige, ceea ce le oferă copiilor mai mult spațiu pentru a-și agăța hainele.
Un memento despre înregistrarea copilului dvs. pentru locul de primire
în luna septembrie. Dacă aveți probleme cu acest lucru, vă rog să-mi
spuneți.
Fotograful școlar va fi în școală luni, 9 octombrie. Dacă copilul dvs.
nu participă la grădiniță în această zi, sunteți bineveniți să îi
aduceți, așteptați cu ei în timp ce fotografia dvs. este luată și apoi
luați-le acasă din nou.
Bucurați-vă de weekendul dvs. și așteptăm cu nerăbdare să vă vedem pe
toți înapoi în grădiniță săptămâna viitoare.

