
 

Dear Parents / Guardians,                          Fr1day 19th January 2018 

The children have been busy this week involved in lots of activities linked to 

the traditional tale of The Gingerbread Man. We have read different versions 

of the story and found out that sometimes they are slightly different due to 

the fact it is a traditional tale. Covering the research aspect of information 

technology we found different versions to watch via the internet. Lots of   

children can now retell the story which is an important skill to have, (then as 

they get older they will be able to write the story). Retelling is a very valuable 

skill to have so maybe after reading the library books your child brings home, 

once finished ask if they can retell the story. You may have to prompt to begin 

with but the more you do it the better. We made gingerbread biscuits then 

decorated them but I’m afraid they were too tempting to take home to eat and 

were eaten straight away! We talked about “change” and how the dough was 

very “squashy” but after being in the oven it become “hard”.  

 

A big well done to the children who had achieved 100% attendance in the      

Autumn term and received their bronze medals this week. A silver medal is  

given for two terms full attendance and a gold medal for three terms. The  

Nursery is full and we do have a waiting list of children wishing to attend. If 

your child’s attendance is not as it should be the place will be given to a child 

on the waiting list. Obviously if your child is unwell and is not able to attend 

this is fine but for those children whose attendance falls below a certain % a 

warning letter will be given that your child’s place may be given to someone 

else. Please speak to a member of staff if you have any concerns about this. 

 

Some parents have asked when will they hear about their child’s place in       

Reception Class in September now the deadline for admissions has passed. It is 

usually the end of the Spring term that the authority sends the list of        

children’s names who have expressed a preference to come to our school, 

whether it be 1st, 2nd or 3rd choice. The names are then ranked according to 

the admissions criteria and returned to the authority. You will then be in-

formed. A reminder that if your child is baptised we do need a record of this.  

 

Nursery Staff 



亲爱的家长/监护人，2018年1月19日 

孩子们本周忙于参与与姜饼人的传统故事有关的许多活动。我们已

经阅读了不同版本的故事，发现有时它们有点不同，因为它是一个

传统的故事。涵盖信息技术的研究方面，我们发现通过互联网观看

不同的版本。现在很多孩子可以复述这个重要的技巧，然后随着年

龄的增长，他们将能够写出故事。复述是一种非常有价值的技巧，

可能在读完孩子带回家的图书之后，问完他们是否可以复述这个故

事。你可能不得不提示开始，但越多越好。我们做了姜饼饼干，然

后装饰它们，但是恐怕他们太诱人了，不能回家吃饭，马上就吃掉

了！我们谈到了“变”，面团是如何“squ”“，但在烤箱后变得”硬“。 

 

对那些在秋季达到100％出勤率，并且本周获得铜牌的孩子做了很

好的工作。一枚银牌获得两次全额出席，并获得三项金牌。托儿所

已满，我们确实有一个希望参加的孩子的等候名单。如果你的孩子

的出勤不是应该的，那么这个地方将会被送到等候名单上的孩子。

很明显，如果你的孩子身体不适，不能参加这个活动，但是对于那

些出席率低于一定百分比的孩子，你的孩子的地方可能会被给予他

人。如果您对此有任何疑问，请与工作人员联系。 

 

有些家长问，九月份的时候，他们会在什么时候听到他们孩子在接

待班上的位置？通常在春季学期结束的时候，当局会发送孩子们的

名单，这些孩子的名字是我们学校的首选，无论是第一，第二还是

第三选择。然后根据招生标准对名字进行排名并返回给主管部门。

你会被通知。提醒一下，如果你的孩子受洗，我们确实需要记录这

一点。 

 

苗圃工作人员 



 

Dragi părinți / gardieni, Fr1day 19 ianuarie 2018 

Copiii au fost ocupați săptămâna aceasta implicându-se într-o 

mulțime de activități legate de povestea tradițională a lui 

The Gingerbread Man. Am citit diferite versiuni ale povestii 

și am aflat că uneori sunt ușor diferite datorită faptului că 

este o poveste tradițională. Acoperind aspectul de cercetare 

al tehnologiei informației, am găsit diferite versiuni pentru 

a viziona pe internet. O mulțime de copii pot reteza acum 

povestea care este o abilitate importantă de a avea, (pe 

măsură ce vor îmbătrâni, vor putea să scrie povestea). Re-

telling-ul este o abilitate foarte valoroasă de a avea 

astfel, poate, după ce ați citit cărțile de bibliotecă pe 

care le aduce copilul acasă, după ce ați terminat să 

întrebați dacă pot reteza povestea. S-ar putea să trebuiască 

să începi să începi, dar cu cât o faci mai bine, cu atât mai 

bine. Am făcut biscuiți cu turtă dulce, apoi le-am decorat, 

dar mi-e teamă că au fost prea tentant să ia acasă să mănânce 

și au fost mâncați imediat! Am vorbit despre "schimbare" și 

despre modul în care aluatul era foarte "ciudat", dar după ce 

a fost în cuptor a devenit "greu". 

 

Un mare bine facut copiilor care au obtinut o participare de 

100% in toamna si au primit medaliile lor de bronz in aceasta 

saptamana. O medalie de argint este dată pentru doi termeni 

de prezență completă și o medalie de aur pentru trei termeni. 

Nursery este plin și avem o listă de așteptare a copiilor 

care doresc să participe. Dacă participarea copilului dvs. nu 

este așa cum ar trebui să fie, locul va fi dat unui copil pe 

lista de așteptare. Evident, dacă copilul dumneavoastră este 

rău și nu este capabil să participe la acest lucru este bine, 

dar pentru acei copii a căror participare scade sub un anu-

mit% o scrisoare de avertizare va fi dat ca locul copilului 

dvs. poate fi dat la altcineva. Vă rugăm să discutați cu un 

membru al personalului dacă aveți nelămuriri în legătură cu 

acest lucru. 

 

Unii părinți au întrebat când vor auzi despre locul copilului 

lor în clasa de primire în luna septembrie, când termenul 

pentru admitere a trecut. De obicei, sfârșitul perioadei de 

primăvară înseamnă că autoritatea trimite lista cu numele 

copiilor care au exprimat preferința de a veni la școala no-

astră, fie că este vorba despre alegerea 1, 2 sau 3. Numele 

sunt apoi clasate în funcție de criteriile de admitere și re-

turnate autorității. Veți fi informat apoi. Amintim că dacă 

copilul nostru este botezat, avem nevoie de o înregistrare a 

acestui lucru. 

 

Personalul grădinii 


