
Dear Parents / Guardians,                                                  13th April 2018 

 

Welcome back to the summer term. We hope you had a good break over the Easter       

holiday. The children have grown so much in the two weeks they were off school.           

Attendance this week as usual has been excellent with 100% most of the week, which for 

such young children is fantastic. 

Some parents have been asking when they will find out about their child’s Reception place 

for September. The local authority will send letters out on Monday 16th April and also 

emails will be sent out on this date too (if you have given your email address) informing 

you of your child’s place in Reception. 

We have bought a fish tank to go in our Pet Shop. We are currently thinking of names for 

our fish. If your child can think of any write it down and pass it in on Monday. The children 

are really progressing well in their writing and we can now recognise letters. This shows 

the impact of our daily phonics session. We have now taught all the letters of the alphabet 

and will be working on blending letter sounds together which will help when children begin 

formal “reading”. 

In number we have continued to represent numbers using our fingers and also have been 

adding numbers together realising the numbers get bigger. A good website we have been 

using this week is “Topmarks” which has some useful games especially based on counting 

which caters for a range of basic skills.  

Whilst making playdough this week we added cinnamon to the mixture, we also have played 

with clay making different textures with the tools available. 

Our Asda visit included on our list buying a birthday cake and card for Cerri, our lunchtime 

assistant, who had a birthday on Wednesday. 

We also noticed the changes happening in the outdoors. Less children are wearing hats, 

scarves and gloves, and plants are growing. Noticing “change” is part of the Early Years 

Curriculum so maybe on your way to and from school show your child the leaves starting to 

grow again on the trees in the front playground and the flowers opening up in the flower 

beds. Talk also about the weather starting to warm up (slightly) so we don’t need our hats, 

gloves and scarves any more. 

Some children are not bringing their book bags on a daily basis. Creating a daily reading 

habit is vital for attainment in reading as the children get older. Studies show that      

children who share a book every day in their younger years become “good” readers and  

also develop a love of books.  

 

Many thanks, 

Nursery Staff 



亲爱的家长/监护人，2018年4月13日 

 

欢迎回到夏季学期。我们希望你在复活节假期休假。孩子们在离开学校的两周内增长如

此之快。与往常一样，本周的出席率一直非常出色，大部分时间都是100％，这对于这

样的年轻孩子来说非常棒。 

有些家长一直在问，他们何时会了解9月份孩子的接待场所。当地政府将于4月16日星

期一发送信件，同时也会在这一天发送电子邮件（如果您已提供电子邮件地址），通知

您您孩子在接待处的地点。 

我们买了一个鱼缸去我们的宠物店。我们正在考虑为我们的鱼命名。如果你的孩子能想

到任何记录并在星期一通过它。孩子们的写作进展顺利，现在我们可以识别字母。这显

示了我们日常语音学课程的影响。我们现在已经教会了字母表中的所有字母，并将一起

混合字母声音，这将有助于孩子们开始正式的“阅读”。 

在数量上，我们继续使用我们的手指代表数字，并且一直在增加数字，实现数字变大。

我们这周使用的一个很好的网站是“Topmarks”，它有一些有用的游戏，特别是基于计数

的一些基本技能。 

虽然本周我们制作了playdough，但是我们在混合物中添加了肉桂，我们也玩过使用

可用工具制作不同质地的粘土。 

我们的阿斯达拜访包括在我们的名单上，为我们的午餐时间助理Cerri购买一张生日蛋

糕和卡片，这位助手周三生了一个生日礼物。 

我们也注意到在户外发生的变化。少些孩子戴着帽子，围巾和手套，植物也在增长。注

意“变化”是幼儿课程的一部分，所以在你上下学的路上，你的孩子可以看到叶子开始

在前操场上的树木上再次生长，并在花坛中开放着鲜花。还谈论天气开始变暖（略），

所以我们不再需要我们的帽子，手套和围巾。 

有些孩子每天都不带书包。随着孩子年龄的增长，创造日常阅读习惯对阅读的成就至关

重要。研究表明，每天在年轻时分共享一本书的孩子会成为“好”的读者，同时也会培

养对书籍的热爱。 

 

非常感谢， 

苗圃工作人员 



 

Dragi părinți / păzitori, 13 aprilie 2018 

 

Bine ați revenit la termenul de vară. Sperăm că ați avut o pauză bună 

în timpul sărbătorii Paștelui. Copiii au crescut atât de mult în cele 

două săptămâni în care au plecat de la școală. Participarea în această 

săptămână, ca de obicei, a fost excelentă cu 100% cea mai mare parte a 

săptămânii, care pentru acești copii este fantastic. 

Unii părinți s-au întrebat când vor afla despre locul de primire al 

copilului lor din septembrie. Autoritatea locală va trimite scrisori în 

data de luni 16 aprilie și, de asemenea, e-mailurile vor fi trimise și 

la această dată (dacă ați dat adresa dvs. de e-mail) informându-vă 

despre locul copilului dvs. în recepție. 

Am cumpărat un rezervor de pește pentru a merge în Pet Shop. În prezent 

ne gândim la nume pentru peștele nostru. Dacă copilul dvs. se poate gâ-

ndi la orice scrieți-l și îl transmiteți luni. Copiii progresează cu 

adevărat în scrisul lor și acum putem recunoaște scrisorile. Aceasta 

arată impactul sesiunii zilnice de phonics. Am învățat acum toate 

literele alfabetului și vom lucra la îmbinarea sunetelor scrisorilor 

care vor ajuta atunci când copiii vor începe să "citească". 

În număr am continuat să reprezentăm numerele cu ajutorul degetelor no-

astre și, de asemenea, am adăugat numere împreună realizând că numărul 

devine mai mare. Un site bun pe care l-am folosit în această săptămână 

este "Topmarks", care are câteva jocuri utile, în special bazate pe 

numărarea care satisface o gamă de abilități de bază. 

În timp ce facem playdough în această săptămână am adăugat scorțișoară 

la amestec, am jucat, de asemenea, cu argila face texturi diferite, cu 

instrumentele disponibile. 

Vizita noastră Asda a inclus pe lista noastră un tort pentru ziua de 

naștere și o carte pentru Cerri, asistentul nostru de prânz, care a 

avut o zi de naștere miercuri. 

Am observat, de asemenea, schimbările care au loc în aer liber. Mai 

puțini copii poartă pălării, eșarfe și mănuși, iar plantele cresc. Ob-

servarea "schimbării" face parte din curriculum-ul Anilor de Ani, 

astfel încât, probabil, pe drumul spre și de la școală arătați-i 

copilului că frunzele încep să crească din nou pe copacii din locurile 

de joacă din față și pe florile care se deschid în paturile de flori. 

Vorbiți și despre vremea care începe să se încălzească (ușor), astfel 

încât nu mai avem nevoie de pălării, mănuși și eșarfe. 

Unii copii nu își aduc sacile de carte zilnic. Crearea unui obicei de 

lectură zilnică este vitală pentru atingerea rezultatelor citirii, de-

oarece copiii devin mai în vârstă. Studiile arată că copiii care 

împărtășesc o carte în fiecare zi în anii lor mai mici devin "buni" 

cititori și, de asemenea, dezvoltă o dragoste de cărți. 

 

Mulţumesc mult, 

Personalul grădinii 


