
                                                                                     20th November 2020 
 
Dear Parents / Guardians,  
Our main theme this week has been on the celebration of Diwali. The 
children have made rangoli patterns, indian sweets called laddoo and 
diya lamps (using salt dough). Mrs Eley, who has been lucky enough to 
attend an Indian wedding brought in her sari she wore along with her 
bangles and bindi. The children’s reaction was “wow” and it was lovely 
to hear feedback from parents that their child had been talking 
about it at home. Check Nursery Twitter for photographs. 
Whilst exploring the rangoli patterns we reinforced the vocabulary 
around shape, counting the number of edges a shape has and how 
many corners. Using our shape carpet tiles, whilst making a rangoli 
pattern we discovered a hexagon and counted 6 edges and 6 corners, 
some children at first thought it was a circle but we talked about 
why it wasn’t ! 
Part of the Early Years Curriculum covers “Knowledge and              
Understanding of the World”. The children learn that they have   
similarities and differences that connect them to, and distinguish 
them from others. By showing interest in the lives of people who are 
familiar to them and being able to recognise and describe special 
times or events for family or friends is all part of the curriculum we 
need to cover. We will develop this into a theme on “Birthdays”   
leading then to “Christmas”. Hopefully the children will realise that 
there are many similarities between all of these celebrations, special 
clothes, food, decorations and a time for family and friends to get 
together. If you have a photograph of a special time in your family 
your child can bring in to talk about which we can then display that 
would be amazing. They will be returned as soon as we have finished 
using them.  
Please let me know if you are unable to access the photographs I 
send you (using 2Buildaprofile) of the activities your child enjoys 
whilst in Nursery. Many thanks to the parents who send a message 
back and also to those who send photographs of the activities your 
child enjoys at home. These are all printed out and stuck into your 
child’s Learning Journey Book which will be sent home at the end of 
the year. It records your child’s progress throughout their time in 
Nursery.  
    

Nursery Staff 



20 de novembro de 2020 

 

Caros Pais / Guardiões, 

Nosso tema principal esta semana foi a celebração de Diwali. As crianças fizeram padrões de ran-
goli, doces indianos chamados lamparinas laddoo e diya (usando massa salgada). A Sra. Eley, que 
teve a sorte de comparecer a um casamento indiano, trouxe seu sári junto com suas pulseiras e 
bindi. A reação das crianças foi "uau" e foi ótimo ouvir o feedback dos pais de que seu filho estava 
falando sobre isso em casa. Verifique o Twitter do berçário para fotos. 

Ao explorar os padrões de rangoli, reforçamos o vocabulário em torno da forma, contando o 
número de arestas que uma forma possui e quantos cantos. Usando nosso carpete em forma de 
ladrilho, enquanto fazíamos um padrão de rangoli, descobrimos um hexágono e contamos 6 ares-
tas e 6 cantos, algumas crianças a princípio pensaram que era um círculo, mas falamos sobre por 
que não era! 

Parte do currículo dos primeiros anos cobre “Conhecimento e compreensão do mundo”. As cri-
anças aprendem que têm semelhanças e diferenças que as conectam e as distinguem das outras. 
Mostrar interesse na vida de pessoas que lhes são familiares e ser capaz de reconhecer e descrev-
er momentos ou eventos especiais para a família ou amigos faz parte do currículo que precisamos 
cobrir. Vamos desenvolver isso em um tema sobre “Aniversários”, levando então ao “Natal”. Esper-
amos que as crianças percebam que existem muitas semelhanças entre todas essas celebrações, 
roupas especiais, comida, decorações e um momento para a família e amigos se reunirem. Se você 
tiver uma fotografia de um momento especial em sua família, seu filho pode trazer para falar sobre 
a qual podemos mostrar, isso seria incrível. Eles serão devolvidos assim que terminarmos de usá-
los. 
 
 
Por favor, deixe-me saber se você não conseguir acessar as fotos que eu lhe envio (usando o perfil 
2Builda) das atividades de seu filho enquanto está no berçário. Muito obrigado aos pais que nos 
enviaram uma mensagem e também àqueles que enviaram fotos das atividades que seu filho gosta 
em casa. Tudo isso é impresso e colado no Livro de jornada de aprendizagem do seu filho, que 
será enviado para casa no final do ano. Ele registra o progresso do seu filho ao longo do tempo no 
berçário. 

 

Equipe do berçário 

 



 

 

20 noiembrie 2020 

 

Dragi părinți / tutori, 

Tema noastră principală în această săptămână a fost sărbătoarea Diwali. Copiii au realizat modele ran-
goli, dulciuri indiene numite laddoo și lămpi diya (folosind aluat de sare). Doamna Eley, care a avut no-
rocul să participe la o nuntă indiană adusă în sari pe care a purtat-o împreună cu brățarii și bindi-urile. 
Reacția copiilor a fost „uau” și a fost încântător să auzim părerea părinților despre faptul că copilul lor vor-
bise despre asta acasă. Verificați Nursery Twitter pentru fotografii. 

În timp ce exploram modelele rangoli am întărit vocabularul în jurul formei, numărând numărul de muchii 
pe care le are o formă și câte colțuri. Folosind plăcile noastre de covor de formă, în timp ce făceam un 
model rangoli, am descoperit un hexagon și am numărat 6 margini și 6 colțuri, unii copii au crezut la în-
ceput că este un cerc, dar am vorbit de ce nu! 

O parte din curriculum-ul primilor ani acoperă „Cunoașterea și înțelegerea lumii”. Copiii învață că au simili-
tudini și diferențe care îi conectează și îi disting de ceilalți. Arătând interes pentru viața oamenilor care le 
sunt familiarizați și fiind capabili să recunoască și să descrie momente sau evenimente speciale pentru 
familie sau prieteni, toate acestea fac parte din programa pe care trebuie să o acoperim. Vom dezvolta 
acest lucru într-o temă despre „Zile de naștere”, care va duce apoi la „Crăciun”. Sperăm că copiii își vor 
da seama că există multe asemănări între toate aceste sărbători, haine speciale, mâncare, decorațiuni și 
un timp pentru ca familia și prietenii să se întâlnească. Dacă aveți o fotografie a unei perioade speciale 
din familia dvs., copilul dvs. poate aduce pentru a vorbi despre ceea ce putem afișa, ceea ce ar fi uimitor. 
Acestea vor fi returnate imediat ce le-am terminat de utilizat. 

 

 
Vă rog să-mi spuneți dacă nu puteți accesa fotografiile pe care vi le trimit (folosind 2Buildaprofile) ale ac-
tivităților pe care copilul dumneavoastră le are în timpul creșei. Multe mulțumiri părinților care trimit un 
mesaj înapoi și, de asemenea, celor care trimit fotografii cu activitățile de care copilul dumneavoastră se 
bucură acasă. Toate acestea sunt tipărite și lipite în Cartea de călătorie a învățării copilului dvs., care va fi 
trimisă acasă la sfârșitul anului. Înregistrează progresele copilului dvs. pe tot parcursul timpului lor în 
creșă. 

 

Personalul creșei 


