
Dear Parents / Guardians,                                               4th July 2019 

 

An extremely busy week for the nursery children as we have been rehearsing on 

the stage in the hall most days ready for our graduation assembly next week. A   

reminder it is next week on  

Wednesday afternoon at 1:30pm and Thursday morning at 9:30am.  

For children who attend all day nursery please come and watch on the date which is 

most suitable for you as your child will be taking part on both days. A request for 

children with long hair on the day to have a low ponytail or plait low on the head at 

the nape of the neck if possible in order for the cap to fit snugly. 

After the Graduation Assembly you are welcome to take your child home or leave 

them for the rest of the session. 

 

If your child has sunglasses and a sunhat at home please send them to school as we 

need them at the end of our Graduation Assembly to wear as we sing our last song. 

I wonder what that song could be !!!! The children will bring them home each day 

but we just need them to practise with. We will write children’s names on them so 

they don’t get mixed up. 

 

Many thanks to all the parents who attended the New Reception Parents Meeting. 

If you were unable to attend, your starting School Pack will be given to you. If    

anyone has any questions following the meeting please don’t hesitate to ask. We will 

be showing the children where the toilets are once they are in Reception and the 

hall where they will be having lunch. The majority of children do have a school lunch 

and I would definitely suggest you give this a try in September rather than sending 

in a packed lunch each day. The children will also be visiting their new classroom as 

often as we can. The teachers are already familiar to the children as they share 

the outdoors with us but now the children know whose class they are going into we 

will try and arrange as much as we can to make the transition as smooth as possible 

in September. 

 

On the children’s first days in September Nursery Staff will be doing home visits 

for the new nursery intake but we have told the children we will call in to say hello 

each morning and again before they go home to make sure everyone is ok! 

 

Nursery Staff 



亲爱的家长/监护人，2019年7月4日 

 

对于托儿所来说，这是一个非常忙碌的一周，因为我们在大厅的舞台上排练

了大部分时间，为下周的毕业大会做好准备。提醒一下下周 

周三下午1:30和周四早上9:30。 

对于参加全日托儿所的儿童，请来看看最适合您的日期，因为您的孩子将参

加这两天。如果可能的话，要求当天长头发的儿童在颈背处有低马尾辫或辫

子低，以使帽子贴合。 

毕业大会结束后，欢迎您带孩子回家或留下他们参加剩余的课程。 

 

如果您的孩子在家里有太阳镜和遮阳帽，请在毕业大会结束时将他们送到学

校，以便在我们唱完最后一首歌时佩戴。我想知道那首歌是什么!!!!孩子们

每天都会带他们回家，但我们只需要他们练习。我们会在上面写上孩子的名

字，这样他们就不会混淆了。 

 

非常感谢参加新接待家长会的所有家长。如果您无法参加，您的首发学校课

程将会发给您。如果有人在会议后有任何问题，请不要犹豫。我们将向接待

处的儿童展示他们在接待处和他们将在那里共进午餐的大厅。大多数孩子都

有学校午餐，我肯定建议你在9月份试一试，而不是每天送一顿外带午餐。

孩子们也将尽可能多地访问他们的新教室。孩子们已经熟悉了老师们，因为

他们和我们一起分享户外活动，但是现在孩子们知道他们将要上课，我们会

尽可能多地安排，尽可能地让他们在九月顺利过渡。 

 

孩子们9月份的第一天，幼儿园工作人员将为新的托儿所进行家访，但我们

告诉孩子们，我们每天早上都会打电话给他们打个招呼，然后再回家确保每

个人都好！ 

 

托儿所 



 

Dragi părinți / gardieni, 4 iulie 2019 

 

O săptămână extrem de ocupată pentru copiii din grădiniță, 

așa cum am repetat pe scenă în sala, cele mai multe zile gata 

pentru adunarea noastră de absolvire săptămâna viitoare. Un 

memento este săptămâna viitoare 

Miercuri după-amiază la ora 13:30 și joi dimineața la ora 

9:30. 

Pentru copiii care participă la toate grădinițele de zi, vă 

rugăm să veniți și să urmăriți data care vă este cea mai po-

trivită, deoarece copilul dumneavoastră va lua parte în am-

bele zile. Cererea pentru copiii cu păr lung în timpul zilei 

de a avea o coadă mică sau de a se împleti puțin pe capul de 

la nivelul gâtului, dacă este posibil, pentru ca capacul să 

se potrivească perfect. 

După Adunarea de absolvire, sunteți bineveniți să vă duceți 

acasă la domiciliu sau să-i lăsați pe ceilalți în ședință. 

 

Dacă copilul dvs. are ochelari de soare și un soare acasă vă rugăm să le trimiteți la școală, 

deoarece avem nevoie de ei la sfârșitul Adunării noastre de absolvire pentru a purta în timp 

ce cântăm ultimul nostru cântec. Mă întreb ce cântec ar putea fi !!!! Copiii îi vor aduce 

acasă în fiecare zi, dar avem nevoie doar de ei pentru a practica. Vom scrie numele copiilor 

pe ele, astfel încât să nu se amestece. 

 
Multe mulțumiri tuturor părinților care au participat la Re-

uniunea părinților noii recepții. Dacă nu ați reușit să par-

ticipați, pachetul de școală de pornire va fi dat. Dacă cine-

va are întrebări după întâlnire, vă rugăm să nu ezitați să 

întrebați. Vom arăta copiilor unde se află toaletele odată ce 

se află în recepție și în sala unde vor lua prânzul. Majori-

tatea copiilor au un prânz la școală și cu siguranță aș sug-

era să încercați în septembrie, în loc să trimiteți un prânz 

la pachet în fiecare zi. Copii vor vizita, de asemenea, noua 

clasă cât mai des posibil. Profesorii sunt deja familiarizați 

cu copiii, deoarece împărtășesc în aer liber cu noi, dar acum 

copiii știu ale căror clase se întâlnesc, vom încerca să 

aranjăm cât de mult putem pentru a face tranziția cât mai 

netedă în septembrie. 

 

În primele zile ale copiilor din septembrie, personalul de 

pepinieră va efectua vizite la domiciliu pentru noul trata-

ment pepinier, dar le-am spus copiilor pe care îi vom chema 

să le salutăm în fiecare dimineață și din nou înainte de a 

merge acasă pentru a vă asigura că toată lumea este bine! 

 

Personalul grădinii 


