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The children performed brilliantly on Sports Day. Have a look on the school’s 

Twitter page where photographs can be found. 

School closes today for the half term break and we return to school on 

Wednesday 5th June. The staff have been talking about how quickly the year 

has gone. All children except five (who will still be three in September) will be 

moving up to Reception.  

Three songs we will be learning for the Graduation Assembly in July are “So 

Long Farewell” from The Sound of Music, “Please and Thank you “  from Kids TV 

and “Summer Holiday”. They can all be found on Youtube. If you have time over 

the coming week we would be grateful if you can practise them with your child. 

Over the last few weeks the children have been assessed using a Speech and 

Language intervention called “WellComm” we have bought into school after 

recently attending training by Speech and Language specialists. Once all 

assessments have been reviewed and analysed children will be targeted to 

ensure gaps identified in their communication and language are addressed. This 

intervention will replace a programme school currently uses which is very similar 

but is proven to give greater impact in a shorter amount of time. This support 

will then continue as your child moves up into Reception if it is needed. After 

half term, reports from this assessment will be given to parents which will give  

information on how you can specifically support your child at home if any gaps 

have been identified. Examples include children being able 

 to use the word “because”. 

 use positional language such as behind, in front of, beside, by. 

 to name feelings like angry, scared. 

 to answer “why” questions. 

 to identify who is first or last. 

 to identify “opposite” words.    

If you would like any more information on this, please come and speak to a 

member of staff. 
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孩子们在运动日表现出色。看看学校的Twitter页面，可以找到照

片。 

学校今天休息半休息，我们将于6月5日周三返回学校。工作人员

一直在谈论这一年有多快。所有五岁以下的孩子（9月份仍将是

三岁）将会前往接待处。 

我们将在7月份为毕业大会学习的三首歌是来自音乐之声的“如此

长时间的告别”，来自儿童电视和“暑假”的“请和谢谢”。它们都

可以在Youtube上找到。如果您在下周有时间，我们将非常感激您

是否可以与您的孩子一起练习。 

在过去的几周里，孩子们通过语音和语言干预进行了评估，这种

干预称为“WellComm”，我们在最近参加语言和语言专家的培训后

进入了学校。一旦对所有评估进行了审查和分析，将确定儿童的

目标，以确保他们的沟通和语言中确定的差距得到解决。这种干

预将取代目前使用的一个非常相似的计划学校，但已被证明可以

在更短的时间内产生更大的影响。如果需要，您的孩子将进入接

待处，这种支持将继续。半学期后，将向家长提供此评估报告，

如果发现任何差距，将提供有关如何在家中专门为您的孩子提供

支持的信息。例子包括儿童能够 

•使用“因为”一词。 

•使用位置语言，如后面，前面，后面，旁边。 

•将感情命名为愤怒，害怕。 

•回答“为什么”的问题。 

•确定谁是第一个或最后一个。 

•识别“相反”的单词。 

如果您想了解更多相关信息，请前来与工作人员联系。 
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Copiii au jucat strălucit în Ziua Sportului. Aruncați o privire pe pagina 

școlii Twitter unde puteți găsi fotografii. 

Școala se închide astăzi pentru pauză pe jumătate și ne întoarcem la școală 

miercuri, 5 iunie. Personalul a vorbit despre cât de repede a trecut anul. 

Toți copiii, cu excepția a cinci (care vor fi încă trei în septembrie), se vor 

deplasa la recepție. 

Trei melodii pe care le vom învăța pentru Adunarea de absolvire în luna 

iulie sunt "So Long Away" de la The Sound of Music, "Te rugăm și 

mulțumesc" de la Kids TV și "Summer Holiday". Ele pot fi găsite pe 

Youtube. Dacă aveți timp în săptămâna următoare, am fi recunoscători 

dacă puteți să-i practicați împreună cu copilul. 

În ultimele câteva săptămâni, copiii au fost evaluați utilizând o intervenție 

de vorbire și limbă numită "WellComm" pe care am cumpărat-o la școală, 

după ce am participat recent la cursuri de formare de specialiști în limbaj și 

limbă. Odată ce toate evaluările au fost revizuite și analizate, copiii vor fi 

vizați pentru a asigura că lacunele identificate în comunicarea și limba lor 

sunt abordate. Această intervenție va înlocui o școală de programe utilizată 

în prezent, care este foarte asemănătoare, dar se dovedește a da un impact 

mai mare într-o perioadă mai scurtă de timp. Acest sprijin va continua 

atunci când copilul dvs. se va muta în recepție dacă este necesar. După 

jumătatea perioadei, rapoartele de la această evaluare vor fi furnizate 

părinților, care vă vor oferi informații despre modul în care puteți sprijini 

în mod special copilul dvs. acasă dacă s-au identificat lacune. Exemplele 

includ posibilitatea copiilor 

• să utilizați cuvântul "pentru că". 

• utilizați un limbaj de poziție, cum ar fi în spatele, în fața, lângă, de. 

• să numiți sentimente ca furios, speriat. 

• să răspundă la întrebările "de ce". 

• pentru a identifica cine este primul sau ultimul. 

• identificarea cuvintelor "opuse". 

Dacă doriți mai multe informații despre acest lucru, vă rugăm să veniți și 

să discutați cu un membru al personalului. 

 


