
 

 

Dear Parents / Guardians,                                                14th June 2019 

 

An important date for your diary. The meeting concerning your child’s 

move to Reception in September will take place on Thursday 4th July at 

2:30pm and will be repeated on Friday 5th July at 9:15am.  

 

Attend on the day which suits you best. On this day you will be given    

information concerning who your child’s class teacher will be and what 

their start date will be in September. We have 10 children at the       

moment joining us from other local nurseries. Children start in two 

groups, in this way children settle in smoothly rather than all children 

starting on the same date. The nursery staff will be sorting the class 

lists in the next week or so. We try to create two reception classes 

which are as equally balanced as possible, eg number of boys and girls, 

older and younger children, friendship groups and so on. 

 

The Graduation Assembly is on Wednesday 10th July at 1.30pm and 

Thursday 11th July at 9.30am. The children who attend all day will be   

involved in both. 

 

A reminder that songs we will be singing are: 

 So Long Farewell from The Sound of Music 

 Summer Holiday by Cliff Richard 

 Please and Thank you from kids TV 

If you can practise them at home we would be grateful.  
 

Many thanks for your continued support, 

 

Nursery Staff 



Prezados Pais / Responsáveis, 14 de junho de 2019 

 

Uma data importante para o seu diário. A reunião sobre 

a mudança do seu filho para a recepção em setembro 

ocorrerá na quinta-feira, 4 de julho, às 14h30 e será 

repetida na sexta-feira, 5 de julho, às 9h15. 

 

Participe no dia que melhor lhe convier. Neste dia, 

você receberá informações sobre quem será o professor 

da turma e qual será sua data de início em setembro. 

Temos 10 crianças no momento que se juntam a nós de 

outras creches locais. As crianças começam em dois 

grupos, desta forma as crianças se acomodam sem prob-

lemas, ao invés de todas as crianças que começam na 

mesma data. A equipe do berçário estará classificando 

as listas de classes na próxima semana, aproximadamen-

te. Tentamos criar duas classes de acolhimento que se-

jam tão equilibradas quanto possível, por exemplo, 

número de rapazes e raparigas, crianças mais velhas e 

mais jovens, grupos de amizade e assim por diante. 

 

A Assembleia de Formatura será na quarta-feira, 10 de 

julho, às 13h30 e quinta-feira, 11 de julho, às 9h30. 

As crianças que freqüentam o dia todo estarão en-

volvidas em ambos. 

 

Um lembrete de que as músicas que vamos cantar são: 

Adeus de tão longe do som da música 

Férias de verão por Cliff Richard 

Por favor e obrigado de crianças TV 

Se você puder praticá-los em casa, ficaríamos agrade-

cidos. 

 

Muito obrigado por seu apoio contínuo, 

 

Cajado de Creche 



亲爱的家长/监护人，2019年6月14日 

 

你日记的重要日期。有关您孩子9月份前往接待处的会议将于7月

4日星期四下午2:30举行，并将于7月5日星期五上午9:15重复举

行。 

 

参加最适合您的一天。在这一天，您将获得有关您孩子的班级老

师将是谁以及他们的开学日期将在9月份的信息。我们现在有10

个孩子从其他当地的托儿所加入我们。孩子们分两组开始，这样

孩子们就可以顺利地安顿下来，而不是所有孩子都在同一天开

始。托儿所工作人员将在下周左右对班级名单进行排序。我们尝

试创建两个尽可能平衡的接待课程，例如男孩和女孩的数量，年

龄较大和较小的儿童，友谊团体等。 

 

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。全天上学的孩子都会参与其中。 

 

提醒我们将要演唱的歌曲是： 

从音乐之声那么长的告别 

Cliff Richard的暑假 

请孩子们看电视吧 

如果你能在家练习，我们将不胜感激。 

 

非常感谢您的继续支持， 

 

托儿所 


