
                                                                                  28th June 2019 

Dear Parents / Guardians,                                           

 

A reminder that the Reception Parent meetings take place next week on 

Thursday 4th July at 2:30pm/Friday 5th July at 9:15am.  

Within the pack given at the meeting you will be given your child’s start date 

for September. The school day will finish at 3:05pm from the first day. In 

previous years the school day ended at 2:00pm for the first week as       

children settled into school but due to a large percentage of children who 

already attend full time nursery alongside a very settled group of children 

we foresee no problems with  beginning the full school day straight away. If 

you have any concerns over this please come and speak to a member of staff. 

We are very flexible and if you feel your child needs a longer transition    

period we can work together on this. Over the last few weeks before school 

ends for the summer holidays the children will spend short periods of time 

in their new class with their new Reception teacher. The children will also be 

spending time in the Reception playground. In this way transition to          

Reception will run as smoothly as possible. We have also asked lunchtime   

supervisors to call in to say hello so they are also familiar to the children. 

 

A reminder that the Graduation Assembly is on Wednesday 10th July at 

1:30pm and Thursday 11th July at 9:30am. We have six children who will be 

returning to Nursery for a second year, as they have learnt the songs we are 

singing they also are included in the assembly.  

 

Our Big Book focus this week was on “Day and Night Animals”. We talked 

about it being a non-fiction/information book rather than a storybook and as 

such could dip into it anywhere we liked rather than having to read from   

beginning to end. We talked about what the contents page is and what the 

index is at the back of the book and also made a tally chart based on our   

favourite animal from the book. The morning children liked the butterfly the 

best because of its bright colours and the afternoon children liked the owl 

the best because there is an owl in one of our favourite books “Owl Babies”. 

 

Nursery Staff 



28 iunie 2019 

Dragi părinți / păzitori, 

 

O reamintire a faptului că întâlnirile părinților recepției au 

loc săptămâna viitoare, joi, 4 iulie, la ora 2:30 pm / vineri, 

5 iulie, ora 9:15. 

În pachetul dat la întâlnire vi se va da data de începere a 

copilului pentru luna septembrie. Ziua școlii se va termina la 

ora 15:05 din prima zi. În anii anteriori, ziua școlii sa 

încheiat la 2:00 pm pentru prima săptămână, deoarece copiii s-

au stabilit la școală, dar datorită unui procent mare de copii 

care au participat deja la grădiniță, alături de un grup foarte 

bine stabilit de copii, nu avem probleme cu începerea întregii 

școli zi imediat. Dacă aveți nelămuriri în acest sens, vă rugăm 

să veniți și să discutați cu un membru al personalului. Suntem 

foarte flexibili și dacă simțiți că copilul dvs. are nevoie de 

o perioadă de tranziție mai lungă, putem colabora în acest 

sens. În timpul ultimei săptămâni înainte ca școala să se 

încheie pentru sărbătorile de vară, copiii vor petrece perioade 

scurte de timp în noua lor clasă cu noul lor profesor de re-

cepție. Copiii vor petrece timp și în locul de joacă al re-

cepției. În acest fel, tranziția la Recepție va funcționa cât 

mai ușor posibil. De asemenea, am cerut supraveghetorilor de la 

prânz să se apeleze la salut, astfel încât aceștia să fie, de 

asemenea, familiari copiilor. 

 

Amintim că Adunarea de absolvire este miercuri, 10 iulie, la 

ora 13:30 și joi, 11 iulie, la ora 9:30. Avem șase copii care 

se vor întoarce la grădiniță pentru un al doilea an, deoarece 

au învățat cântecele pe care le cântăm și ele sunt incluse și 

în adunare. 

 

Cea mai mare parte a cărții noastre se concentrează săptămâna 

aceasta asupra "Animalelor de Zi și Noapte". Am vorbit despre 

faptul că este o carte non-ficțiune / de informații, mai 

degrabă decât o carte de povestiri și, ca atare, ar putea intra 

în ea oriunde ne-a plăcut, mai degrabă decât să citim de la în-

ceput până la sfârșit. Am vorbit despre ce este pagina de 

conținut și ce index este în partea din spate a cărții și, de 

asemenea, am făcut o diagramă de corespondență bazată pe ani-

malul nostru preferat din carte. Copiii de dimineață îi plăceau 

cel mai bine fluturelui datorită culorilor sale strălucitoare, 

iar copiii de după-amiază îi plăceau cel mai bine bufnita, 

pentru că există o bufniță în una dintre cărțile noastre pref-

erate "Owl Babies". 

 

Personalul grădinii 



2019年6月28日 

亲爱的家长/监护人， 

 

提醒接待家长会议将于7月4日星期四下午2:30 / 7月5日星期五上午

9:15举行。 

在会议期间，您将获得孩子9月份的开课日期。上学日将从第一天下午

3:05结束。在过去的几年中，由于孩子们入学，第一周的学校日在下午

2:00结束，但由于很大比例的孩子已经和一群非常安静的孩子一起上全

日制托儿所，我们预计开始全日制学校没有任何问题。一天一天。如果您

对此有任何疑虑，请来与工作人员交谈。我们非常灵活，如果您觉得您的

孩子需要更长的过渡期，我们可以共同努力。在暑假结束前的最后几周，

孩子们将在新课程中与新的接待老师一起度过很短的时间。孩子们也将在

接待游乐场玩耍。通过这种方式，过渡到接收将尽可能顺利地进行。我们

还要求午餐时间的主管打电话打招呼，这样他们对孩子们也很熟悉。 

 

提醒大学毕业大会将于7月10日星期三下午1:30和7月11日星期四上午

9:30举行。我们有六个孩子将第二年回到幼儿园，因为他们已经学会了

我们正在唱歌的歌曲，他们也被收录在集会中。 

 

本周我们的大书重点是“日夜动物”。我们谈到它是一本非小说/信息书而

不是故事书，因此可以在我们喜欢的任何地方进行，而不是从头到尾阅

读。我们讨论了内容页面的内容以及该书背面的索引，并根据本书中我们

最喜欢的动物制作了一个计数图表。早上的孩子们喜欢蝴蝶，因为它的颜

色鲜艳，下午的孩子们最喜欢猫头鹰，因为我们最喜欢的书中有一只猫头

鹰“Owl Babies”。 

 

托儿所 


