
 

Dear Parents / Guardians,                          Fr1day 12th January 2018 

 

Welcome back to the new term. We hope you had a good Christmas and wish 

you and your families a Happy New Year. 
 

The children have settled back into Nursery routines quickly and  easily and it 

is amazing to see how much they have grown over the last few weeks. Friend-

ships have been renewed and new ones being made each day which is lovely to 

see. 

 

A reminder that the online admission form for Reception 2018 needs to be 

completed by Monday 15th January. The forms were given out in October but 

if you still have not registered your choice of school for your child for       

September the One Stop Shop can help you submit your details online or 

speak to a member of Nursery Staff and we will try and make time to support 

you. (You will need an email address.) 

 

In the coming weeks we will be taking small groups of children to Asda to buy 

ingredients for baking and also for healthy snacks for our snack table. This 

gives the children an opportunity to think about what we need, write a shopping 

list and then look for these items in the shop whilst reading from our list and 

looking at labels. Learning opportunities for counting and recognising numbers 

as well as handling money is also available. Carrying the shopping back to  

Nursery introduces the language of weight, heavier and lighter etc.  

We are also planning on walking to the local park as well as using the school 

minibus to visit parks further away and visit Old Swan library.  

 

The attendance assembly will take place for the whole school on Monday for 

attendance in the Autumn Term. If your child attained 100% attendance and 
was on time every day their names will be put into a lucky dip with the chance 

of winning one of 5 £50 vouchers. Good luck! We have quite a few Nursery  

children who have been lucky enough not to be unwell since September……it 

could be you !!!! Fingers crossed. 

Nursery Staff 



亲爱的家长/监护人，2018年1月12日 

 

欢迎回到新的术语。我们希望你过得愉快，祝你和家人新年快乐。 

 

孩子们已经快速轻松地回到了幼儿园的日常生活中，看到过去几周

里孩子的成长情况，真是令人惊讶。友谊已经更新，每天都有新的

可爱看到。 

 

请注意，2018年酒会的在线入场表格需要在1月15日星期一之前完

成。这些表格是在十月份发出的，但是如果您还没有在九月份为您

的孩子注册您选择的学校，一站式服务可以帮助您在线提交您的详

细信息或与托儿所员工交谈，我们将尽力支持你。 （您将需要一个

电子邮件地址。） 

 

在接下来的几周里，我们将带着一小群孩子去阿斯达购买烘焙原

料，还有我们小吃桌上的健康零食。这让孩子们有机会思考我们需

要什么，写一个购物清单，然后在店里看这些商品，同时阅读我们

的名单，看标签。学习计数和识别号码以及处理金钱的机会也是可

以的。携带购物回托儿所介绍体重语言，重量更轻等。 

我们还计划走到当地的公园，还可以利用学校的小巴去更远的地方

参观公园，参观老天鹅图书馆。 

 

出席大会将在周一在全校举行，出席秋季学期。如果你的孩子的出

勤率达到了100％，并且每天都准时到达，那么他们的名字就会被

带到幸运的地方，并有机会赢得5张50英镑的礼券之一。祝你好

运！我们有好几个托儿所的孩子，自从九月份以来已经不幸身体不

适，可能是你！手指交叉。 

苗圃工作人员 



 

Dragi părinți / păzitori, în ziua de 12 ianuarie 2018 

 

Bine ați revenit la noul termen. Sperăm că ați avut un 

Crăciun bun și veți dori ca dumneavoastră și familiile 

dumneavoastră să vă faceți un An Nou Fericit. 

 

Copiii s-au stabilit repede și ușor în rutinele pepinierelor 

și este uimitor să vedem cât de mult au crescut în ultimele 

săptămâni. Prieteniile au fost reînnoite, iar altele noi sunt 

făcute în fiecare zi, ceea ce este minunat de văzut. 

 

Amintim că formularul online de admitere pentru Recepția 2018 

trebuie finalizat până luni, 15 ianuarie. Formularele au fost 

trimise în luna octombrie, dar dacă încă nu v-ați înregistrat 

alegerea școlii pentru copilul dvs. pentru luna septembrie, 

One Stop Shop vă poate ajuta să trimiteți detaliile dvs. 

online sau să vă adresați unui membru al personalului 

grădiniței și vom încerca să acordăm timp te sustin. (Veți 

avea nevoie de o adresă de e-mail.) 

 

În săptămânile următoare vom lua grupuri mici de copii la 

Asda pentru a cumpăra ingrediente pentru coacere și, de ase-

menea, pentru gustări sănătoase pentru masa noastră de 

gustări. Acest lucru le oferă copiilor ocazia să se gândească 

la ceea ce avem nevoie, să scriem o listă de cumpărături și 

apoi să căutăm aceste articole în magazin în timp ce citim de 

pe lista noastră și căutăm etichete. Sunt disponibile, de 

asemenea, oportunități de învățare pentru numărarea și recu-

noașterea numerelor, precum și gestionarea banilor. Realiza-

rea shoppingului înapoi la grădiniță introduce limba 

greutății, grele și ușoare etc. 

Planificăm, de asemenea, să mergem la parcul local, precum și 

să folosim minibusul școlar pentru a vizita mai departe par-

curile și să vizitați biblioteca Old Swan. 

 

Adunarea de participare va avea loc pentru întreaga școală, 

luni, pentru participarea la Termenul de toamnă. Dacă copilul 

dvs. a obținut o participare de 100% și a fost la timp în 

fiecare zi, numele lor va fi pus într-o baie cu noroc cu 

șansa de a câștiga unul dintre voucherele de 50 £. Mult no-

roc! Avem destul de puțini copii de pepinieră care au fost 

destul de norocoși să nu fie răi din septembrie ...... ar 

putea fi tu !!!! Degete încrucișate. 

Personalul grădinii 


