
Dear Parents / Guardians,                                   17th May 2019 

 

A big well done to the children for their excellent behaviour whilst     

visiting Old Swan Library this week. If you are not already a member of 

the library the form we have sent home can be completed and taken 

along for you to join. The opening times are as follows: 

Monday 10:00am—6:00pm 

Tuesday 10:00am-6:00pm 

Friday       10:00-5:00pm 

Saturday 10:00-4:00pm 

Throughout the country so many libraries are closing so please support 

your local library by using it if you don’t do so already. 

 

The children have brought home a gift pack given to all schools by   

BookTrust. Inside is a booklet with hints and tips on “Reading with your 

child” and a story book for your child to keep.  

 

We can’t emphasise enough the value of reading with your child and the 

so many benefits of snuggling up together with a book. A child who has a 

love of books will do well in life, studies prove. Children who share books 

with an adult will have good vocabulary which will then impact on their 

reading and writing as they move through the school. 

 

We hope that you are finding EasyPeasy useful, all except just a couple 

of parents are now accessing it. Please come and speak to a member of 

staff if you are having any problems. 

 

Nursery Staff 



Dragi părinți/gardieni, 17 mai 2019 

 

O mare bine făcut pentru copii pentru comportamentul lor excelent în 

timp ce vizita biblioteca Old Swan în această săptămână. Dacă nu sunteți 

deja membru al bibliotecii, formularul pe care l-am trimis acasă poate fi 

completat și luat de-a lungul pentru a vă alătura. Timpii de deschidere 

sunt după urmează: 

Luni 10:00am-6:00pm 

Marți 10:00am-6:00pm 

Vineri 10:00-5:00pm 

Sambata 10:00-4:00pm 

În întreaga țară atât de multe biblioteci sunt de închidere așa încât vă 

rugăm să sprijine biblioteca locală prin utilizarea acestuia, dacă nu face 

acest lucru deja. 

 

Copiii au adus acasă un pachet cadou dat la toate școlile de BookTrust. 

Inside este o broșură cu sugestii și sfaturi privind "citirea cu copilul 

dumneavoastră" și o carte de poveste pentru copilul dumneavoastră de a 

păstra.  

 

Nu putem sublinia suficient valoarea de lectură cu copilul dumneavoastră 

și atât de multe beneficii de snuggling sus, împreună cu o carte. Un copil 

care are o dragoste de carti va face bine în viață, studiile dovedesc. Copiii 

care împart cărți cu un adult vor avea un vocabular bun care va avea im-

pact asupra citirii și scrierii lor în timp ce se deplasează prin școală. 

 

Sperăm că sunteți găsirea EasyPeasy util, toate cu excepția doar o 

pereche de părinți sunt acum accesarea acesteia. Vă rugăm să vină și să 

vorbească cu un membru al personalului, dacă aveți orice probleme. 

 

Pepinieră personal 



 

亲爱的家长/监护人, 2019年5月17日 

 

本周参观老天鹅图书馆时, 对孩子们的出色表现做得很好。如果您还不是

图书馆的成员, 我们送回家的表格可以填写完毕, 并带在一起加入。开

放时间如下: 

星期一10:00am—6:00pm 

星期二上午10时至下午6时 

星期五上午10时至下午5时 

星期六上午10时至下午4时 

全国各地有这么多的图书馆正在关闭, 所以请支持您的本地图书馆使用

它, 如果你还没有这样做。 

 

孩子们把 BookTrust 送给所有学校的礼物包带回家。里面是一本小册

子, 里面有关于 "和你的孩子一起阅读" 的提示和提示, 还有一本故事

书供你的孩子保存。 

 

我们再怎么强调和孩子一起读书的价值, 再怎么强调和一本书依偎在一起

的诸多好处也不为过。研究证明, 一个热爱书籍的孩子在生活中会做得很

好。与成年人同本的孩子会有很好的词汇, 当他们在学校里流动时, 会

对他们的阅读和写作产生影响。 

 

我们希望你发现 EasyPeasy 很有用, 除了只有几个家长现在正在访问

它。如果您有任何问题, 请前来与工作人员交谈。 

 

幼儿园工作人员 


