
 

Dear Parents / Guardians,                                              18th May 2018 

 

The children have brought home with them today a Learning Together Pack. Please  

return it on Monday and a new one will be sent home each Friday. Within each pack are 

games for you to play with your child which support children’s learning in Nursery. If you 

have any queries please speak to a member of staff. 

 

We said a sad goodbye to our butterflies this week. The children looked after them so 

well all five eggs completed their life cycle to become butterflies. Have a look at the 

school Twitter account for photographs and there is also a short video to watch. The day 

after we released them we did spot one who just looked like the ones we had released  

which caused great excitement amongst the afternoon children that it had come back to 

see them! 

 

In maths this week we have been making repeating patterns using colour and shape. This 

is quite a difficult skill for young children but a number of children can do it. E.g. Red 

Blue Red Blue Red Blue Red and so on. One boy could make a repeating pattern using three 

colours which is amazing. We threaded using beads to make our patterns and also used 

large shape carpet tiles to make repeating shape patterns, e.g. circle square circle square 

circle square.  

 

Miss Quinn has invited the Nursery to join in with Reception’s Sports day next week as 

she says their listening skills as well as their physical skills are fantastic. Due to lack of 

yard space, unfortunately, we are unable to invite parents to watch but I’m sure the  

children will tell you all about it and we will also put photographs on Twitter and the 

school website. 

 

The children have been busy making crowns to wear on Friday to coordinate with their 

red, white and blue outfits in celebration of the Royal Wedding. The children have really 

enjoyed listening about the wedding but were very disappointed to find out we hadn’t 

been invited. The children wrote shopping lists for food they would like at their party and 

a group of children went off to buy all the items. We made cakes and jelly as part of the 

party food. We listened to special music (provided by Mrs Riley’s Dad) of fanfare music 

so we could imagine what it would be like if we had been able to attend! Fingers crossed 

for good weather tomorrow. 

 

Many thanks for your continued support, 

Nursery Staff 



亲爱的父母/监护人, 2018年5月18日 

 

孩子们今天带他们回家一起学习包。请在星期一归还, 每星期五将有一个新

的送回家。在每个包中都是游戏, 你玩你的孩子, 支持儿童在托儿所学习。如

果您有任何疑问, 请与工作人员交谈。 

 

这周我们对蝴蝶说了一个悲伤的告别。孩子们很好地照顾他们, 所有的五只

卵完成了他们的生命周期变成蝴蝶。看看学校的 Twitter 帐户的照片, 也有一

个短视频观看。在我们发布后的那一天, 我们确实发现了一个看起来像是我

们释放的人, 这使下午的孩子们感到非常兴奋, 因为他们已经回来看他们了! 

 

在数学这个星期, 我们一直在使用颜色和形状的重复模式。对于年幼的孩子

来说, 这是一项很困难的技能, 但是很多孩子都能做到。红蓝红蓝红等。一个

男孩可以用三种颜色做一个重复的模式, 这是惊人的。我们用珠子来制作图

案, 还用大形状的地毯来制作重复的形状图案, 如圆方形圆正方形圆正方形。 

奎因小姐邀请托儿所参加下周的运动会, 因为她说他们的听力技巧和他们的

体能都很棒。由于缺乏庭院空间, 不幸的是, 我们不能邀请家长观看, 但我相

信孩子们会告诉你所有关于它, 我们也将在 Twitter 和学校网站上的照片。 

 

在星期五, 孩子们一直忙于制作皇冠, 以配合他们的红、白、蓝服装, 庆祝皇

室婚礼。孩子们非常喜欢听婚礼, 但很失望地发现我们没有被邀请。孩子们

在他们的聚会上写了一份他们想要的食物的购物清单, 一群孩子去买了所有

的东西。我们做蛋糕和果冻作为聚会食品的一部分。我们听了特别的音乐 

(由莱利夫人的父亲提供) 的宣传音乐, 所以我们可以想象, 如果我们能够参加, 

将是什么样子!明天天气好, 手指交叉。 

 

非常感谢你的继续支持, 

托儿所工作人员 



 

Stimati parinti/tutori, 18 mai 2018 

 

Copiii au adus acasă cu ei astăzi un pachet de învăţare împreună. Vă 

rugăm să-l înapoi luni şi unul nou va fi trimis acasă în fiecare vin-

eri. În fiecare pachet sunt jocuri pentru tine să se joace cu copilul 

dumneavoastră, care sprijină învăţarea copiilor în pepinieră. Dacă 

aveţi întrebări, vă rugăm să vorbiţi cu un membru al personalului. 

 

Ne-am luat la revedere de la fluturi săptămâna asta. Copiii au avut 

grijă de ei atât de bine toate cele cinci ouă finalizat ciclul lor de 

viaţă pentru a deveni fluturi. Au o privire la şcoală Twitter cont 

pentru fotografii şi există, de asemenea, un scurt video pentru a vi-

ziona. A doua zi după ce le-am lansat am făcut faţa locului, unul care 

doar semăna cu cele pe care le-am lansat, care a provocat o mare emoţie 

în rândul copiilor după-amiaza că a venit înapoi pentru a le vedea! 

 

În matematică în această săptămână am fost a face modele repetabile 

folosind culoarea şi forma. Aceasta este o abilitate destul de dificil 

pentru copii mici, dar un număr de copii pot face acest lucru. De exem-

plu, roşu albastru roşu albastru roşu albastru roşu şi aşa mai departe. 

Un băiat ar putea face un model repetabil folosind trei culori, care 

este uimitor. Am filetate folosind margele pentru a face modelele noas-

tre şi, de asemenea, utilizate gresie de dimensiuni mari covor pentru a 

face modele repetabile formă, de exemplu, cerc pătrat cerc pătrat cerc 

Square.  

Miss Quinn a invitat pepinieră să se alăture în ziua de sport a re-

cepţiei săptămâna viitoare ca ea spune abilităţile lor de ascultare, 

precum şi abilităţile lor fizice sunt fantastice. Din cauza lipsei de 

spaţiu curte, din păcate, suntem în imposibilitatea de a invita 

parintii sa ma uit, dar eu sunt sigur că copiii vă va spune totul 

despre el şi vom pune, de asemenea, fotografii pe Twitter şi site-ul 

şcolii. 

 

Copiii au fost ocupat face coroane să poarte vineri pentru a coordona 

cu costumele lor roşu, alb şi albastru, în celebrarea nunta regală. 

Copiii s-au bucurat cu adevărat de ascultare despre nunta, dar au fost 

foarte dezamăgit pentru a afla nu am fost invitat. Copiii au scris 

liste de cumpărături pentru produsele alimentare pe care le-ar dori la 

petrecerea lor şi un grup de copii au plecat pentru a cumpăra toate el-

ementele. Am făcut prăjituri şi jeleuri ca parte a mâncării de 

petreceri. Am ascultat muzică specială (furnizate de tatăl doamnei Ri-

ley) de muzica fanfara astfel încât ne-am putea imagina ar fi dacă am 

fi fost în măsură să participe! Degetele încrucişate pentru vreme bună 

mâine. 

 

Multe mulţumiri pentru sprijinul dumneavoastră în continuare, 

Personalul de pepinieră 


