Dear Parents / Guardians,

Friday 13th October 2017

The children have been busy this week with mark making. Following on from last week
when the children drew a picture of themselves, this week they have written their name to
go alongside their picture which are now on display. These show the staff the stage your
child is up to in their mark making, this is recorded within their Learning Journey Book and
we can then monitor the progress of this. It is also noted how your child holds the pencil
and finger gym activities can be planned from this to where eventually your child holds the
pencil correctly ready for more formal writing activities in Reception next year.
We made our own playdough using flour, salt, oil, hot water and cream of tartar. The
children could see for themselves how the ingredients changed once they were mixed
together. Using the playdough to roll, squeeze, pinch and so on are movements which
strengthen the finger, hand and arm muscles which again all lead on to helping with writing
at a later stage.
Within the small world area, staff spent time listening to children and the stories they tell
as they play with dinosaurs, cars, rockets and so on. This helps us to assess their speaking
and listening skills and also links to reading and their ability to tell a story.
In the book area we discussed our favourite book characters which led on to a display and
opportunities to talk about our favourite books.
Many thanks for adhering to the minor changes at the beginning of the session. It is a busy
time but we feel that the changes we have made are worthwhile and are benefitting the
children.
A reminder we finish for half-term next Friday 20th October and we are off school for one
week.
Enjoy your weekend and we look forward to seeing you all back in nursery next week.
Nursery Staff

亲爱的家长/监护人，2017年10月13日星期五

孩子们本周一直忙着打标。从上个星期开始，孩子们自己画了一张照片，本周他们写下
他们的名字和他们现在正在展出的照片。这些显示工作人员您的孩子在他们的标记制作
中的舞台，这是记录在他们的“学习之旅”书中，然后我们可以监控这个进度。还要注意
的是，你的孩子如何握住铅笔，手指健身房活动可以从这个计划到最终你的孩子正确准
备好准备好在明年的接待员进行更正式的写作活动。
我们用面粉，盐，油，热水和牙垢膏制作了自己的面团。该
孩子们可以自己看看混合后的成分如何变化
一起。使用玩具滚动，挤压，捏等是增加手指，手和手臂肌肉的运
动，这再次导致在稍后阶段帮助写作。
在小世界范围内，工作人员花时间聆听儿童和他们在玩恐龙，汽车，火箭等时所讲的故
事。这有助于我们评估他们的口语和听力技巧，并与阅读和讲故事的能力有关。
在书区，我们讨论了我们最喜爱的书籍人物，引领了一个展示和机会
谈论我们最喜欢的书籍。
非常感谢在会议开始时坚持微小的变化。这是一个忙碌的时间，但我
们觉得我们所做的改变是值得的，并且有益于孩子们。
提醒我们在10月20日下旬的半个礼拜结束，我们正在上学一周。
享受你的周末，我们期待着在下周见到你们回到苗圃。
苗圃工作人员

Dragi părinți / păzitori, vineri, 13 octombrie 2017

Copiii au fost ocupați săptămâna aceasta cu marcă. În urma săptămânii
trecute, când copiii și-au desenat fotografiile, în această săptămână
au scris numele lor pentru a merge alături de fotografia lor, care este
acum afișată. Acestea arată personalului pe care copilul dvs. este la
etapa de realizare a mărcii, acest lucru este înregistrat în cadrul
cărții de călătorie și apoi putem urmări progresul acestui lucru. De
asemenea, se remarcă modul în care copilul dvs. deține creionul și activitățile de degetărie pot fi planificate de aici, unde în cele din
urmă copilul dvs. deține creionul corect pregătit pentru activități de
scriere mai formale în Reception anul

Am făcut propriul nostru playdough folosind făină, sare,
ulei, apă fierbinte și cremă de tartru.
copiii puteau vedea singuri cum s-au schimbat ingredientele odată amestecate
împreună. Folosind playdough pentru a rola, stoarce,
prindere și așa mai departe sunt mișcări care întăresc
muschii degetul, mână și brațul, care din nou toate conduce la a ajuta cu scris, la o etapă ulterioară.
În zona mică a lumii, personalul a petrecut timp să asculte copiii și
povestirile pe care le spun când se joacă cu dinozauri, mașini, rachete
și așa mai departe. Acest lucru ne ajută să evaluăm abilitățile de
vorbire și de ascultare, precum și legăturile cu lectura și capacitatea
lor de a spune o poveste.
În zona cărții am discutat caracterele noastre favorite
care au condus la un afișaj și oportunități de a vorbi
despre cărțile noastre preferate.
Multe mulțumiri pentru aderarea la schimbările minore la
începutul sesiunii. Este un timp ocupat, dar simțim că
schimbările pe care le-am făcut sunt valoroase și beneficiază copiii.
Un memento pe care o vom termina pentru jumătatea perioadei viitoare, vineri, 20 octombrie, și suntem în afara
școlii timp de o săptămână.
Bucurați-vă de weekendul dvs. și așteptăm cu nerăbdare să
vă vedem pe toți înapoi în grădiniță săptămâna viitoare.
Personalul grădinii

