
Dear Parents / Guardians,                                  13th July 2018 

 

Please return all library books and “Firm Foundation” homework packs. 

For any lost packs and books there will be a charge of £5. 

 

All staff would like to say a really big thank you to all children, parents, 

grandparents and child minders for making this past year such a special 

one. We can’t believe how quickly the year has gone it seems like only a 

few weeks ago we were meeting the children for the first time. All 

groups of children whether they attend morning nursery, afternoon 

nursery or all day have been such a pleasure to get to know and teach 

over the past year and we feel so honoured to have been part of their 

learning journey. In September we will still see the children during the 

day as we share the outdoor area with Reception and we have told them 

we will need plenty of hugs as we settle in to Nursery all the new little 

ones! 

A huge thankyou for the flowers given at the end of the Graduation   

Assembly. It was a lovely surprise and definitely caused a lump in our 

throats. It was a lovely gesture and very much appreciated. 
 

We would like to wish Miss Cosgrove lots of luck as she begins a new, full 

time job as a nursery teacher in a school close to her home. We will miss 

her so much but I am sure she will stay in touch to let us know how she is 

doing.  

 

This will be the last newsletter of the school year as school closes to 

children for the summer holidays on Friday 20th July at 2.00pm. Lets 

hope the sun continues to shine!  
 

Nursery Staff 



亲爱的家长/监护人，2018年7月13日 

 

请返回所有图书馆书籍和“Firm Foundation”作业包。对于任何丢失的包和书籍，

将收取5英镑的费用。 

 

所有工作人员都非常感谢所有的孩子，父母，祖父母和儿童看护人员，感谢他们过去一

年如此特别。我们无法相信这一年过得多快似乎就在几个星期前我们第一次见到了孩子

们。所有儿童群体，无论是上午幼儿园，下午幼儿园还是一整天，都很高兴在过去的一

年中了解和教学，我们感到非常荣幸能够参与他们的学习之旅。 9月份我们仍然会看

到孩子们在白天和我们分享户外区域的接待处，我们告诉他们我们需要充足的拥抱，因

为我们在幼儿园安置了所有新的小孩！ 

在毕业大会结束时献给鲜花的巨大谢谢。这是一个可爱的惊喜，肯定会导致我们的喉咙

肿块。这是一个可爱的姿态，非常感谢 

 

我们希望Cosgrove小姐好好运气，因为她在她家附近的一所学校开始了一份新的全职

工作作为托儿所老师。我们会非常想念她，但我相信她会保持联系，让我们知道她在做

什么。 

 

这将是学年的最后一期通讯，因为学校将于7月20日星期五下午2点关闭儿童暑假。让

我们希望太阳继续闪耀！ 

 

幼儿园工作人员 



 

Dragi părinți / păzitori, 13 iulie 2018 

 

Vă rugăm să returnați toate cărțile de bibliotecă și 

pachetele de acasă "Fundația Fundației". Pentru toate 

pachetele și cărțile pierdute, va exista o taxă de 5 £. 

 

Toți angajații ar dori să spună un mare mulțumire tuturor 

copiilor, părinților, bunicilor și îngrijitorilor pentru 

copii, pentru că anul trecut a fost atât de specială. Nu 

putem să credem cât de repede a trecut anul, se pare că acum 

câteva săptămâni am întâlnit copiii pentru prima dată. Toate 

grupurile de copii, indiferent dacă participă la grădinița de 

dimineață, pepinieră după-amiaza sau toată ziua, au fost o 

astfel de plăcere să cunoască și să predea în ultimul an și 

ne simțim atât de onorați că am făcut parte din călătoria lor 

de învățare. În septembrie vom vedea totuși copiii pe parcur-

sul zilei când împărtășim spațiul în aer liber cu recepția și 

le-am spus că vom avea nevoie de o mulțime de îmbrățișări, pe 

măsură ce noi ne așezăm la Nursery toate noile mici! 

Un mare imens pentru florile date la sfârșitul Adunării de absolvire. A fost o surpriză min-

unată și ne-a provocat cu siguranță o bucată în gât. A fost un gest minunat și foarte apreciat. 

 

 

Aș vrea să-i asistăm multor noroc domnișoarei Cosgrove, de-

oarece începe o nouă slujbă cu normă întreagă, ca profesoară 

de grădiniță, într-o școală din apropierea casei ei. O sa-i 

dorim atat de mult, dar sunt sigur ca va ramane in contact 

pentru a ne comunica cum face. 

 

Acesta va fi ultimul buletin informativ al anului școlar, în 

timp ce școala se închide copiilor în vacanța de vară, vin-

eri, 20 iulie, la orele 14:00. Să sperăm că soarele continuă 

să strălucească! 

 

Personalul grădinii 


