
 

Dear Parents / Guardians,             Fr1day 8th December 2017 

 

The children are getting more excited as the date of our Christmas Nativity 

Play comes closer. A reminder that it is on Wednesday 13th December at 

1:30pm for the afternoon children and Thursday 14th December at 9:30am for 

the morning children. If your child attends fulltime or two and a half days 

please come on the day which is most convenient for you. You are welcome to 

take your child home afterwards or they can stay for the rest of the session.  

 

We have been busy making our Christmas cards. The children could chose a 

Christmas tree design or a snowman one. Both activities involved the children 

counting, recognising shapes and counting how many corners and edges each 

shape had. 

 

In phonics we have been listening to stories and adding our own sound effects. 

The story “We’re going on a bear hunt” was brilliant for this.  

 

The Christmas Grotto is on Tuesday 12th December. If your child is not in 

nursery on this day and you would like them to have their photograph taken 

with Father Christmas you are very welcome to bring your child to the grotto 

yourself then take them home again. 

 

A small number of children are still coming into nursery late in the morning   

after the register has started which disturbs those children who have already 

settled. On the odd occasion we understand but please try to be on time at 

8:45am. 

 

Christmas jumper day is Friday 15th December. Any festive top is fine to wear 

alongside the usual nursery jogging bottoms. 

 

Many thanks 

Nursery Staff 



亲爱的家长/监护人，2017年12月8日 

 

随着我们圣诞节耶稣诞生的日期接近，孩子们越来越兴奋。提醒人

们，12月13日星期三下午1点30分，下午12点14分星期四上午9点

30分，早上儿童。如果您的孩子全天或两天半出席，请在最方便的

日子来。欢迎您将孩子带回家，或者留下余下的时间。 

 

我们一直忙于制作圣诞贺卡。孩子们可以选择圣诞树或雪人。这两

项活动都涉及儿童计数，识别形状并计算每个形状有多少角和边。 

 

在拼音中，我们一直在听故事，并添加自己的音效。故事“我们正在

进行一场熊捕猎”对此非常出色。 
圣诞石窟是12月12日星期二。如果您的孩子在这一天不在托儿所，

并且希望他们与圣诞老人一起拍照，欢迎您自己带孩子到石窟中，

然后再带回家。 

 

登记册开始后，少数儿童仍然进入托儿所，这使得已经入住的儿童

感到不安。在奇怪的场合，我们了解，但请尝试在上午8时45分准

时。 

 

圣诞节的跳线日是12月15日星期五。任何喜庆的上衣都可以和通常

的托儿所慢跑裤一起穿。 

 

非常感谢 

苗圃工作人员 



 

Dragi părinți / gardieni, Fr1 ziua 8 decembrie 2017 

 

Copiii devin mai entuziasmați, deoarece data nașterii noastre 

de Crăciun se apropie. Amintește-mi că miercuri, 13 decem-

brie, la ora 13:30, pentru copiii de după-amiază și joi, 14 

decembrie, la ora 9:30, pentru copiii de dimineață. În cazul 

în care copilul dvs. participă la program full-time sau două 

zile și jumătate, vă rugăm să veniți în ziua cea mai convena-

bilă pentru dvs. Sunteți bineveniți să vă duceți copilul 

acasă după aceea sau puteți sta până la sfârșitul sesiunii. 

 

Am fost ocupați cu a face cărțile noastre de Crăciun. Copiii 

puteau alege un design de pom de Crăciun sau un om de zăpadă. 

Ambele activități au implicat numărarea copiilor, recuno-

așterea formelor și numărarea a câte colțuri și muchii avea 

fiecare formă. 

 

În fonică, am ascultat povestiri și am adăugat propriile 

efecte sonore. Povestea "Mergem pe o vânătoare de urși" a 

fost strălucită pentru acest lucru. 

 

Crăciunul Grotto este marți, 12 decembrie. Dacă copilul dvs. 

nu se află în grădiniță în această zi și ați dori ca foto-

grafiile să fie luate împreună cu părinții de Crăciun, sun-

teți foarte bineveniți să vă aduci copilul în grotă, apoi să-

i luați acasă din nou. 

 

Un număr mic de copii se află încă în grădiniță în dimineața 

după ce a început registrul, ceea ce îi tulbură pe acei copii 

care s-au stabilit deja. Cu ocazia ciudată, înțelegem dar 

încercați să fiți la timp la ora 8:45. 

 

Craciunul de Craciun este vineri 15 decembrie. Orice top fes-

tive este bine sa poarte alaturi de boturile de jogging 

obisnuite. 

 

Mulţumesc mult 


