
Dear Parents / Guardians,                               Friday 2nd March 2018 

 

World Book Day was a super success on Thursday. The children looked brilliant 

dressed up as their favourite book characters. Many thanks to all who were able to 

Stay and Play and for your positive feedback. I agree with your comments that it 

gives you the opportunity to meet your children’s friends and see where your child 

likes to play within the nursery environment. Photographs taken will be put on the 

school website and some also will be put on the school’s Twitter page. 

 

Recognising numerals and basic counting continues to be the focus in Maths but next 

week we will be also looking at length. If you child has a scarf at home please make 

sure they have it each day in Nursery next week as we will be doing some problem 

solving using everyone’s scarves! (Don’t worry if your child doesn’t have one we have 

spares in Nursery.) 

 

In Phonics we have now looked at the graphemes e, u, r, h, b and f and their         

corresponding phoneme and revise all previous ones on a daily basis. As part of 

World Book Day we talked about our favourite books and why we liked them. 

 

Many thanks to the parents who reply to the 2simple observations sent by email. All 

your messages are printed and added to your child’s Learning Journey book. 

 

As part of finger gym this week we once again made our own playdough. It is really 

easy to make and can be kept for a couple of weeks in an airtight container.  

 1 cup of salt 

 2 cups of flour 

 4 teaspoons cream of tartar 

 2 tablespoons of cooking oil 

 2 cups of boiling water 

 A few drops of food colouring (optional) 

So many children now (in this age of iPads and phones which children “swipe” or 

“touch” to play games) are not developing the muscles in their fingers in readiness 

for formal “writing”. Playdough when used to squeeze, roll, stamp, dance fingers into 

really helps this development. 

Nursery Staff 



亲爱的家长/监护人，2018年3月2日星期五 

 

世界图书日在周四取得超级成功。孩子们看起来很精美，他们穿着最

喜欢的书籍角色。非常感谢所有能够保持和玩的人以及您的积极反

馈。我同意你的意见，它让你有机会见到你的孩子的朋友，并且看到

你的孩子喜欢在托儿所环境中玩耍。拍摄的照片将放在学校的网站

上，一些照片也会放在学校的Twitter页面上。 

 

认识到数字和基本计数仍然是数学的重点，但下周我们也会仔细研

究。如果你的孩子在家里有一条围巾，请确保他们下周在托儿所每天

都有它，因为我们会用每个人的围巾来解决问题。 （如果您的孩子没

有我们在托儿所有的备件，请不要担心。） 

 

在Phonics中，我们现在已经查看了字母e，u，r，h，b和f以及它们相应的音素，并且每

天都修改所有以前的音素。作为世界图书日的一部分，我们谈到了我们最喜欢的书籍，

以及我们为什么喜欢它们。 

 

非常感谢那些回复电子邮件发送的简单观察结果的父母。所有用户都

可以使用本软件。 

 

作为本周手指健身的一部分，我们再次制作了自己的橡皮泥。  

1杯盐 

2杯面粉 

4茶匙奶油塔塔尔 

2汤匙食用油 

2杯开水 

几滴食用色素（可选） 

现在有很多孩子（在iPad和手机这个孩子“玩”或“触摸”玩游戏的时

代）没有发展他们的手指准备正式写作的肌肉。 Playdough用于挤

压，滚动，戳记，跳舞手指真的有助于这一发展。 

苗圃工作人员 



 

Dragi părinți / gardieni, vineri, 2 martie 2018 

Ziua Zilei Cartilor a fost un super succes joi. 

Copiii au privit strălucit îmbrăcați ca carac-

terele preferate ale cărților. Multe mulțumiri 

tuturor celor care au reușit să rămână și să se 

joace și pentru feedbackul dvs. pozitiv. Sunt de 

acord cu comentariile dvs. că vă oferă oportuni-

tatea de a vă întâlni cu prietenii copiilor și de 

a vedea unde îi place copilul să se joace în me-

diul de pepinieră. Fotografiile luate vor fi pla-

sate pe site-ul școlii, iar altele vor fi plasate 

pe pagina de Twitter a școlii. 

Recunoașterea cifrelor și numărătoarea de bază 

continuă să fie accentul în matematică, dar 

săptămâna viitoare vom analiza, de asemenea, mult 

timp. Dacă copilul are o eșarfă la domiciliu, 

asigurați-vă că îl au în fiecare zi la grădiniță 

săptămâna viitoare, deoarece vom face o rezolvare 

de probleme folosind eșantioanele tuturor! (Nu vă 

faceți griji dacă copilul dvs. nu are unul, avem 

piese de schimb în grădiniță.) 

 

În Phonics, am analizat acum grafelele e, u, r, h, b și f și 

fonemul corespunzător și le revizuim zilnic pe toate cele 

precedente. În cadrul Zilei Mondiale a Cărții am discutat 

despre cărțile noastre preferate și de ce le-am plăcut. 

Multe mulțumiri părinților care răspund la ob-

servațiile simple trimise prin e-mail. Alle dine 

beskeder en skrevet og tilføjet la carte de barns 

lærejourney. 

Ca parte a gimnaziului din această săptămână, am 

reușit din nou să ne jucăm singuri. Det er er 

virkelig enkelt a lage og can holdes pentru et 

par uker i lufttett beholder. 

1 ceasca de sare 

2 cesti de faina 

4 lingurițe cremă de tartru 

2 linguri de ulei de gătit 

2 cesti de apa clocotita 

Câteva picături de colorant alimentar (opțional) 

Atât de mulți copii acum (în această epocă de 

iPad-uri și telefoane pe care copiii "scot" sau 

"atinge" pentru a juca jocuri) nu dezvoltă 

mușchii în degetele lor, pregătiți pentru 

scrierea formală. Playdough când este folosit 

pentru a stoarce, roll, ștampila, degetele de 

dans într-adevăr ajută această dezvoltare. 

Personalul grădinii 


