
Dear Parents / Guardians,                                                 20th April 2018 

 

A lovely week weather wise which meant more children than usual spent time in the      

outdoors. For children attending only the morning or afternoon session if the forecast is 

for good weather please apply sun cream before your child comes into Nursery. If your 

child attends for the full day please send to Nursery sun cream which the staff will apply 

at lunchtime. Sun hats also will need to be brought for your child to wear. 

 

We now have 2 fish in our fish tank which the children are in the process of naming. Each 

child has written down their name of choice (which gives staff the opportunity to assess 

the children’s writing skills) and then we will vote. We are getting 2 more fish next week 

as the man in the pet shop said for our size tank we can have 4 fish, but not to buy them 

all at once! We have to remember to feed them every day. 

Our caterpillars are growing well and we are taking good care of them by just looking but 

not lifting them up all the time! 

The children have planted tomato seeds and sunflower seeds in our new greenhouse. We 

looked at how the seeds are different and have put them somewhere sunny to help the 

seeds grow. We have to remember to water them every day. 

Within the Knowledge and Understanding of the World part of our curriculum we aim to 

develop an understanding of growth and changes over time so by having the plants and   

animal focus this will hopefully enable this to happen. 

The children have also been doing observational paintings of flowers noticing how they are 

different and looking at different parts of the plant, the stem, the leaf, the flower and 

the roots. We weeded the flower beds ready for our new plants and were amazed how long 

some of the roots were. 

We have placed white flowers in different coloured water in our investigation area.      

Fingers crossed we will see the white petals change colour as the coloured water travels 

up the stem into the flower. 

 

The letter to confirm your child’s Reception place for September can be passed to An-

nette in the office. If you have not yet received your letter please let Annette know.  

 

 

Many thanks, 

Nursery Staff 



亲爱的家长/监护人，2018年4月20日 

 

一个可爱的一周天气明智，意味着更多的孩子比平常花在户外的时间。对于只在上午或

下午进行参与的孩子，如果预测天气良好，请在孩子进入幼儿园之前涂抹防晒霜。如果

您的孩子参加一整天，请发送到工作人员将在午餐时间申请的托儿所防晒霜。太阳帽也

将需要带给你的孩子穿。 

 

我们现在在我们的鱼缸里有两条鱼，这些鱼儿正在进行命名。每个孩子都写下了他们选

择的名字（这让工作人员有机会评估孩子们的写作技巧），然后我们会投票。我们下周

再获得2条鱼，因为宠物店里的男人说我们的大小鱼缸可以有4条鱼，但不是一次购买

它们！我们必须记住每天都要喂它们。 

我们的毛毛虫生长良好，我们正在照顾他们只是看，但不是一直提起它们！ 

孩子们在我们的新温室中种植了番茄种子和葵花籽。我们研究了种子是如何不同的，并

将它们放在阳光充足的地方帮助种子生长。我们必须记住每天给他们浇水。 

 

我们的毛毛虫生长良好，我们正在照顾他们，只是看，但不是一直提起它们！ 

孩子们在我们的新温室中种植了番茄种子和葵花籽。我们研究了种子是如何不同的，并

将它们放在阳光充足的地方帮助种子生长。我们必须记住每天给他们浇水。 

在我们课程的世界知识和理解部分，我们的目标是通过植物和动物的重点来发展对增长

和变化的理解，希望能够实现这一点。 

孩子们也一直在做观赏性的花卉绘画，注意到它们与植物的不同部位，茎，叶，花和根

部有何不同。我们把花坛准备好用于我们的新植物，并惊讶地发现了一些根源。 

在我们的调查区域，我们在不同颜色的水中放置了白色的花朵。手指交叉时，我们会看

到白色的花瓣变色，因为有色水会通过茎杆进入花朵。 

 

确认您9月份接待处的信函可以在办公室传递给Annette。如果你还没有收到你的信，

请告诉安妮特。 

 

 

非常感谢， 

苗圃工作人员 



 

Dragi părinți / gardieni, 20 aprilie 2018 

 

O vizită încântătoare în timpul săptămânii, care însemna mai mulți 

copii decât de obicei petrecuți timp în aer liber. Pentru copiii care 

participă numai la sesiunea de dimineață sau după-amiază, dacă prognoza 

este pentru o vreme bună, aplicați cremă de soare înainte ca copilul 

dvs. să intre în grădiniță. În cazul în care copilul dumneavoastră par-

ticipă pentru întreaga zi, vă rugăm să trimiteți la crema de îngrijire 

a pielii pe care personalul o va aplica la prânz. De asemenea, trebuie 

să fie aduse pălării de soare pentru ca copilul dvs. să poarte. 

 

Acum avem 2 pești în rezervorul nostru de pește pe care copiii sunt în 

proces de numire. Fiecare copil și-a scris numele de alegere (care 

oferă personalului posibilitatea de a evalua abilitățile de scriere a 

copiilor) și apoi vom vota. Mai avem încă 2 pești săptămâna viitoare, 

deoarece bărbatul din magazinul de animale de companie a declarat 

pentru rezervorul nostru de dimensiuni că putem avea 4 pești, dar nu să 

le cumpărăm pe rând! Trebuie să ne amintim să le hrănim în fiecare zi. 

Omiziile noastre cresc bine și ne ocupăm de ele, doar căutăm, dar nu le 

ridicăm tot timpul! 

Copiii au plantat semințe de tomate și semințe de floarea soarelui în 

noua noastră seră. Ne-am uitat la felul în care semințele sunt diferite 

și le-au pus undeva însorite pentru a ajuta semințele să crească. 

Trebuie să ne amintim să le udăm în fiecare zi. 

Omiziile noastre cresc bine și ne ocupăm de ele, doar căutăm, dar nu le 

ridicăm tot timpul! 

Copiii au plantat semințe de tomate și semințe de floarea soarelui în 

noua noastră seră. Ne-am uitat la felul în care semințele sunt diferite 

și le-au pus undeva însorite pentru a ajuta semințele să crească. 

Trebuie să ne amintim să le udăm în fiecare zi. 

În cadrul cunoașterii și înțelegerii părții mondiale a curriculumului 

nostru ne propunem să dezvoltăm o înțelegere a creșterii și a 

schimbărilor în timp, deci, având plantele și focalizarea pe animale, 

acest lucru va permite, sperăm, acest lucru. 

Copiii au realizat, de asemenea, picturi observaționale de flori, ob-

servând modul în care sunt diferite și uitându-se la diferite părți ale 

plantei, tulpinii, frunzei, florii și rădăcinilor. Am decolorat pa-

turile de flori gata pentru noile noastre plante și am fost uimiți de 

câtă vreme rădăcinile erau. 

Am plasat flori albe în apă colorată diferită în zona noastră de inves-

tigare. Degetele încrucișate vedem că petalele albe își schimbă culoarea, în 

timp ce apa colorată călătorește tulpina în floare. 

 

Scrisoarea pentru confirmarea locului de recepție pentru luna septem-

brie poate fi transmisă lui Annette la birou. Dacă nu ați primit încă 

scrisoarea dvs., vă rugăm să o informați pe Annette. 

 

 

Mulţumesc mult, 

Personalul grădinii 


