
Dear Parents / Guardians,                                                 27th April 2018 

 

We now have 4 fish in our tank. Their names are Pirate Jack, Captain America , Shimmer 

and Shine. The children wrote down their suggestions and these names were selected.   

Pirate Jack has a black stripe, Captain America is orange and red, Shimmer and Shine are 

twins and are both orange with black spots. 

We have made salt dough models of the fish and used various tools to make each fish    

different, some have spots and some have stripes. Using the different tools is another 

way of ensuring children are strengthening their finger muscles ready for writing. We will 

paint them once they are hard. 

 

Our caterpillars are growing well. The caterpillar stage takes 7-14 days then they will 

climb to the top of the cup and attach themselves to the paper disc under the lid. They 

will hang in a J shape, shed their exoskeletons one last time and harden into chrysalides. 

W have to wait 2-3 days while the caterpillars become chrysalides. An amazing           

transformation will be taking place inside! 

 

The seeds we planted have just started to grow so we are keeping a close eye on them to 

see the change occurring. What has happened to the warm weather? 

 

We continue to revise all letter sounds in our daily phonics session as well as incorporating 

blending of these letter sounds at various times throughout the day. E.g. S-t-o-p Stop 

hands on h-ea-d head, touch your t-oe-s toes and so on. We call it robot speak and use   

robot arms as we say each sound. As the children are introduced to “formal reading”,    

being able to blend will help when blending letter sounds within a word in their reading 

book, e.g. reading the word cat, c-a-t and so on. Try it at home, “Let’s go to the p-ar-k, 

park”. “There is a b-u-s. bus.” After robot speaking the word, say the word in full           

immediately afterwards. (If the above paragraph makes no sense at all please come and 

speak to a member of staff and we can explain the approach to you.) 

 

The children’s counting is also progressing really well. After counting the number of     

children in Nursery each morning/afternoon we represent it in various ways. We use      

numicon which children are becoming really familiar with and it is also helping to introduce 

the basic concept of addition and subtraction.  

 

Well done to the children who received silver medals from Mrs Simons this week for full 

attendance from September to the Spring break. This is quite an achievement for such 

young children. Well done! 

 

Nursery Staff 



亲爱的家长/监护人，2018年4月27日 

 

我们现在有4条鱼在我们的坦克。他们的名字是海盗杰克，美国队长，闪烁和闪耀。孩

子们写下了他们的建议，并选择了这些名字。海盗杰克有黑色条纹，美国队长是橙色和

红色，闪光和闪耀是双胞胎，都是橙色和黑色斑点。 

我们制作了鱼的盐面团模型，并使用各种工具使每条鱼不同，有些有斑点，有些有条

纹。使用不同的工具是另一种确保儿童加强手指肌肉准备写作的方法。一旦他们很难，

我们会画他们。 

 

我们的毛毛虫生长良好。毛毛虫阶段需要7-14天，然后他们将爬到杯子的顶部，并将

其自身附着在盖子下面的纸盘上。它们会以J形状挂起，最后一次脱掉它们的外骨骼并

硬化成蛹。 

W必须等待2-3天，而毛虫变成蛹。一个惊人的转变将发生在里面！ 

 

我们种植的种子刚刚开始增长，所以我们密切关注它们，看看发生了什么变化。天气温

暖怎么样？ 

我们会继续修改我们日常语音学课程中的所有字母声音，并在一天中的不同时间将这些

字母声音混合在一起。例如。 S-t-o-p停止手部头部，触摸T-oe-s脚趾等。我们称

之为机器人说话并使用机器人手臂，因为我们说每个声音。当孩子们被介绍给“正式阅

读”时，能够融合将有助于在他们的阅读书中的单词中混合字母声音，例如，阅读单词

cat，c-a-t等。在家尝试，“我们去公园的p-ar-k吧”。 “有一个B-U-S。公共汽

车。“机器人说出这个单词后，立即说出这个单词。 （如果上述段落完全没有意义，

请与工作人员联系，我们可以向您解释方法。） 

 

儿童点数也进展得很好。在每天早上/下午统计托儿所的孩子数量之后，我们用各种方

式表示它。我们使用儿童正在熟悉的numicon，它也有助于介绍加减法的基本概念。 

 

对于本周从西蒙斯太太那里获得银牌的孩子来说，这些孩子在九月到春假期间全程参加

了活动。这对于这些年幼的孩子来说是相当成就的。做得好！ 

 

苗圃工作人员 



 

Dragi părinți / gardieni, 27 aprilie 2018 

 

Acum avem 4 pești în rezervorul nostru. Numele lor sunt Pirate Jack, 

Captain America, Shimmer și Shine. Copiii și-au notat sugestiile și 

aceste nume au fost selectate. Pirate Jack are o dungă neagră, Captain 

America este portocalie și roșie, Shimmer și Shine sunt gemeni și sunt 

ambii portocalii cu pete negre. 

Am făcut modele de aluat de pește și am folosit diferite instrumente 

pentru a face fiecare pește diferit, unele au pete și unele au dungi. 

Utilizarea diferitelor instrumente este un alt mod de a asigura 

copiilor întărirea muschilor degetului gata pentru scriere. Le vom pic-

ta odată ce vor fi greu. 

 

Omiziurile noastre cresc bine. Stadiul de omidă durează 7-14 zile, apoi 

se vor urca în partea superioară a paharului și se vor atașa pe discul 

de hârtie sub capac. Ei vor atarna intr-o forma J, si-au varsat ultimul 

exoskeleton si se vor incinge in crizalide. 

W trebuie să aștepte 2-3 zile în timp ce omizi deveni crizalide. O 

transformare uimitoare va avea loc înăuntru! 

 

Semințele pe care le-am plantat tocmai au început să crească, astfel că 

ținem un ochi cu atenție pentru a vedea schimbarea care are loc. Ce sa 

întâmplat cu vremea caldă? 

 

Continuăm să revizuim toate sunetele de scrisori în sesiunea noastră 

zilnică de fonetică, precum și să încorporăm amestecarea acestor sunete 

de scrisori la momente diferite de-a lungul zilei. De exemplu. S-t-o-p 

Opriți-vă mâinile pe capul h-ea-d, atingeți degetele de la picioarele t

-oe și așa mai departe. Noi îl numim robot vorbind și folosim brațele 

robotului când spunem fiecare sunet. Pe măsură ce copiii sunt introduși 

în "lectură formală", posibilitatea de a se amesteca va ajuta la 

amestecarea sunetelor literelor într-un cuvânt din lectura lor, de ex. 

citind cuvântul cat, c-a-t și așa mai departe. Încercați-l acasă, "Să 

mergem la parcul p-ar-k". "Există un b-u-s. autobuz ". După ce robotul 

vorbea cuvântul, spuneți imediat cuvântul în întregime. (Dacă par-

agraful de mai sus nu are nici un sens, vă rugăm să veniți și să 

discutați cu un membru al personalului și vă putem explica abordarea.) 

 

De asemenea, numărarea copiilor progresează foarte bine. După numărarea 

numărului de copii din grădiniță în fiecare dimineață / după-amiază, îl 

reprezentăm în diferite moduri. Folosim numicon cu care copiii se fa-

miliarizează cu adevărat și contribuie, de asemenea, la introducerea 

conceptului de bază de adăugare și scădere. 

 

Bine facut copiilor care au primit medalii de argint de la doamna Si-

mons in aceasta saptamana pentru participarea completa din septembrie 

pana la pauza de primavara. Aceasta este o realizare destul de mare 

pentru acești copii mici. Foarte bine! 

 


