
Dear Parents / Guardians,                               Friday 16th March 2018 

 

Many thanks for your support on Wear Blue for Bobby on Tuesday. We realise it was late 

notice especially for the Morning Nursery. Use the school website or especially the school 

Twitter page for up to date information if you need to check on anything. If we do have 

late notice concerning anything at all I will always put it on Twitter so this is a good point 

of reference. 

 

The children have been busy making an Easter basket in readiness hopefully next week for 

a visit from the Easter Bunny. We have explained how shy he is so they are not likely to 

see him (so for those children who may worry they don’t need to as he visits when the 

nursery is very quiet) ! 

 

We do have one more trip to make to The Fisheries with the last group of children. I have 

explained the minibus has been used a lot by the rest of the school so as soon as it is 

available we can go. Rev Emma is available on Wednesday morning to drive so hopefully it 

will take place then if not before. 

 

Many thanks to the feedback from lots of parents on how much the children are singing 

The Jolly Phonics rhymes at home. Even when children are writing their names we can hear 

them singing the song which relates to certain letter sounds.  

 

Mrs Simons and Mrs Lovell have spent time in Nursery this week observing the teaching of 

Maths. They both commented on how well the children listen and take part which is       

evidenced in the pleasing progress the children are making. Both Miss Quinn (P.E. teacher) 

and Mr Lucas (Music teacher) have also commented that they have introduced activities 

with the children that they would normally teach in Reception so a big well done. 

 

Attendance this week has hit 100% most days. This is fantastic for such young    children. 

Keep it up again next week. Each Friday it is announced over the speaker system which 

class has the best attendance for that week. Morning children…… it could be you this 

week!  

 

The homework this week is to decorate the easter egg design, it is a competition           

organised by Tesco which the school is taking part in. Please make sure your child’s name 

and age is added so it can be entered into the competition. 

 

 

Nursery Staff 



亲爱的家长/监护人，2018年3月16日星期五 

 

非常感谢您在星期二为Bobby的Wear Blue提供的支持。我们意识到特别是对于早期苗圃来说，这

是迟到的通知。如果您需要查看任何内容，请使用学校网站或特别是学校Twitter页面以获取最新信

息。如果我们有任何迟到的事情发生，我会一直把它放在推特上，所以这是一个很好的参考。 

 

孩子们正忙着准备一个复活节篮子，希望下周能够来到复活节兔子的参观。我们已经解释了他有多害

羞，所以他们不可能见到他（因为那些可能担心的孩子在幼儿园非常安静的时候不需要照顾他们）！ 

 

我们还有一次与最后一批孩子一起去“渔业”之旅。我已经解释过，小巴已经在学校的其他地方使用了

很多，只要有空，我们就可以走了。 Rev Emma在星期三上午开放，希望如果不是在此之前，那么希

望它会发生。 

 
 

非常感谢很多家长的反馈，告诉我们孩子们在家里唱快乐拼音。即使孩子们

写下他们的名字，我们也可以听到他们在唱一首与某些字母声音有关的歌

曲。 西蒙斯夫人和洛弗尔夫人本周花时间在托儿所观察数学的教学。他们都

评论说，孩子们听取和参与的情况如何，这在孩子们正在取得令人满意的进

展中得到证明。奎恩小姐（体育老师）和卢卡斯先生（音乐老师）也评论

说，他们已经与孩子们一起介绍了他们通常会在接待中教授的活动，因此他

们做得非常出色。 本周的出席率几乎达到100％。这对于这些年幼的孩子来

说太棒了。下周继续保持它。每个星期五都会通过扬声器系统宣布哪个班级

在那一周出席的人数最多。早上儿童......这周可能是你！ 本周的作业是装饰

复活节彩蛋设计，这是由学校参加的乐购组织的比赛。请确保您的孩子的名

字和年龄被添加，以便可以参加比赛。 苗圃工作人员  



 

Dragi părinți / gardieni, vineri 16 martie 2018 

Multe mulțumiri pentru sprijinul acordat pe Wear Blue pentru Bobby 

marți. Realizam că a fost o observație târzie, în special pentru grădi-

na de dimineață. Utilizați site-ul web al școlii sau în special pagina 

școlii Twitter pentru informații actualizate, dacă aveți nevoie să ver-

ificați ceva. Dacă am întârzieri în legătură cu ceva, voi pune 

întotdeauna în Twitter, deci acesta este un bun punct de referință. 

Copiii s-au ocupat de a face un coș de Paște în pregătire sperăm că 

săptămâna viitoare, pentru o vizită de la iepurașul de Paște. Am expli-

cat cât de timid este, astfel încât nu este posibil să-l vadă (astfel 

încât acei copii care ar putea să-și facă griji că nu au nevoie să vi-

ziteze când grădinița este foarte liniștită)! 

Avem încă o excursie pe care să o facem în Pescuit cu ultimul grup de 

copii. Am explicat că microbuzul a fost folosit foarte mult de restul 

școlii, așa că, de îndată ce este disponibil, putem merge. Rev Emma es-

te disponibil miercuri dimineata pentru a conduce astfel speram ca va 

avea loc atunci daca nu inainte. 

Multe mulțumiri la feedback-ul de la mulți părinți despre cât de mult 

copiii cântă The Rhymes Jolly Phonics acasă. Chiar și atunci când 

copiii își scriu numele, îi putem auzi cântând melodia care se referă 

la anumite sunete de litere. 

Doamna Simons și doamna Lovell au petrecut timp în grădiniță în această 

săptămână, respectând învățătura matematică. Ambii au comentat cât de 

bine ascultă și iau parte copiii, fapt evidențiat de progresele plăcute 

pe care le fac copiii. Atât doamna Quinn (profesorul P.E.) cât și dl 

Lucas (profesor de muzică) au comentat, de asemenea, că au introdus ac-

tivități cu copiii pe care le-ar învăța în mod obișnuit în recepție, 

deci o mare bine făcută. 

Participarea în această săptămână a lovit 100% cele mai multe zile. 

Acest lucru este fantastic pentru astfel de copii mici. Țineți-l din 

nou săptămâna viitoare. În fiecare vineri este anunțat pe sistemul de 

difuzoare care clasă are cea mai bună prezență pentru acea săptămână. 

Copii de dimineață ...... ar putea fi tu în această săptămână! 

Tema de acasă în această săptămână este de a decora designul de ouă de 

Paști, este o competiție organizată de Tesco la care participă școala. 

Vă rugăm să vă asigurați că numele și vârsta copilului dvs. sunt adău-

gate pentru a putea fi introduse în competiție. 

 

 


