
 

Dear Parents / Guardians,                                              11th May 2018 

 

We continue to wait for our butterflies to appear. I’m sure the children will tell you the 

day it happens. 

 

In maths this week we have been revising shapes, naming shapes and counting how many 

corners and edges each shape has. We introduced the cylinder and talked about how it is 

a solid shape not a flat shape like squares and circles. There is a lot of cutting involved in 

this week’s homework, allow your child do as much as they can for themselves. Discuss 

each shape, does it have straight edges or curved edges? Are all the edge the same size? 

Can you see any of these shapes in the room you are in? On your way to Nursery can you 

spot any circles or squares and so on. All of this will embed the children’s learning in 

Nursery. 
 

We have been reading a non-fiction book  called “Whose baby?”. We talked about it not 

being a story book but a book which tells us things so we don’t have to read from front to 

back but can just dip into it anywhere we like. We found out what a baby fish is called. 

Ask your child if they can remember.  

 

Miss Quinn has continued to work on developing the children’s ball skills in PE and we have 

continued working on these skills in our outdoor area. The children were using smaller 

balls this week, the progress they are making in throwing, catching and kicking is amazing. 

It is lovely to hear children calling “ I can do it” when a few weeks back they wouldn't let 

go of the ball as they knew it was going to roll away from them. Practise makes perfect! 

 

Many congratulations to Mr Lucas whose wife has just had a baby boy called Oliver.  

 

We realise the weather has changed again this week. We are allowed to put sun cream on 

children  if you send it to school with your child’s name written on the bottle. With the 

weather warming up the children are taking off their cardigans and jumpers, please make 

sure their name is written on the label. 

 

Many thanks for your continued support, 

 

Nursery Staff 



亲爱的父母/监护人, 2018年5月11日 

 

我们继续等待我们的蝴蝶出现。我相信孩子们会告诉你发生的那一天。 

 

在本周的数学中, 我们一直在修改形状, 命名形状, 并计算每个形状有多少个

角和边。我们介绍了气缸, 并讨论了它是如何一个坚实的形状, 而不是平坦的

形状, 如正方形和圆圈。本周的家庭作业有很多的削减, 让你的孩子尽自己所

能做的事情。讨论每个形状, 它有直边还是曲线边？所有的边缘都一样大

吗？你能在房间里看到这些形状吗？在你去托儿所的路上, 你能发现任何圆

圈或正方形等等。所有这些都将把孩子们的学习嵌入托儿所。 

 

我们一直在读一部叫做 "谁的孩子" 的非虚构书。我们谈到它不是一本故事

书, 而是一本书, 它告诉我们的东西, 所以我们不必阅读从前到后, 但可以直接

到任何地方, 我们喜欢。我们发现了一条小鱼叫什么。问你的孩子, 如果他们

能记住。 

 

奎因小姐继续致力于培养孩子们在体育领域的球类技能, 我们还继续在我们

的户外工作。孩子们本周使用的小球较小, 他们在投掷、接球和踢球方面的

进步令人惊叹。很高兴听到孩子们在几个星期前说 "我能做到", 他们不会让

球离开, 因为他们知道它会滚离他们。熟能生巧! 

 

许多人祝贺卢卡斯先生的妻子刚刚有一个名叫奥利弗的男婴。 

 

我们意识到这个星期天气又变了。如果你把孩子的名字写在瓶子上, 我们可

以给孩子们放些防晒霜。随着天气的升温, 孩子们正在脱掉他们的毛衣和跳

线, 请确保他们的名字写在标签上。 

 

非常感谢你的继续支持, 

 

托儿所工作人员 

 



 

Stimati parinti/tutori, 11 mai 2018 

 

Continuăm să aşteptăm să apară fluturii noştri. Sunt sigur că copiii 

îţi vor spune ziua în care se va întâmpla. 

 

În matematică în această săptămână am fost revizuirea forme, denumire 

forme şi de numărare cât de multe colţuri şi margini fiecare formă are. 

Am introdus cilindru şi a vorbit despre modul în care aceasta este o 

formă solidă, nu o formă plană, ar fi pătrate şi cercuri. Există o 

mulţime de tăiere implicate în temele din această săptămână, permite 

copilului dumneavoastră face la fel de mult ca ei pot pentru ei înşişi. 

Discutaţi fiecare formă, are margini drepte sau margini curbe? Sunt 

toate margine de aceeaşi mărime? Puteţi vedea oricare dintre aceste 

forme în camera în care vă aflaţi? Pe cale de a pepinieră puteţi faţa 

locului, orice cercuri sau pătrate şi aşa mai departe. Toate acestea 

vor încorpora învăţarea copiilor în pepinieră. 

 

Am citit o carte non-ficţiune numită "al cui copil?". Am vorbit despre 

aceasta nu este o carte de poveste, ci o carte care ne spune lucruri, 

astfel încât să nu avem de a citi din faţă în spate, dar poate doar DIP 

în ea oriunde ne place. Am aflat se numeşte un pui de peşte. Întrebaţi-

vă copilul dacă îşi pot aminti.  

 

Miss Quinn a continuat să lucreze la dezvoltarea abilităţilor de pentru 

copii în pe şi am continuat să lucreze la aceste abilităţi în zona no-

astră în aer liber. Copiii au fost folosind bile mai mici în această 

săptămână, progresele pe care le fac în aruncarea, capturarea şi lovind 

este uimitor. Este minunat să aud copii de asteptare I can do it, 

atunci când câteva săptămâni înapoi nu s-ar da drumul de ca ei ştiau că 

a fost de gând să se rostogolească departe de ei. Practica face per-

fect! 

 

Multe felicitări Domnului Lucas a cărui soţie tocmai a avut un băieţel 

pe nume Oliver.  

 

Ne dăm seama că vremea s-a schimbat din nou săptămâna asta. Avem voie 

să punem cremă de soare copiilor dacă o trimiţi la şcoală cu numele 

copilului tău scris pe sticlă. Cu vremea incalzirea copiilor sunt luaţi 

de pe Cardigans lor şi jumperi, vă rugăm să vă asiguraţi că numele lor 

este scris pe etichetă. 

 

Multe mulţumiri pentru sprijinul dumneavoastră în continuare, 

 

Personalul de pepinieră 

 


