
                                                                                27th November 2020 
Dear Parents / Guardians,  
 
We continue to follow the theme of Special Times. Many 
thanks if you have sent a photograph to school showing a  
special time for your child. (It could be a holiday, a birthday 
or Christmas for example.) We have used them as part of a   
discussion and have displayed them in our home corner. I    
realise you may only have photographs on your phone. You are 
able to reply to the messages sent using 2BuildaProfile and a 
photograph can be attached by you which I can then print 
out. 
 
Our book focus this week was Owl Babies by Martin Waddell. 
If you type this into YouTube you will be able to listen to the 
story with your child. Maybe turn the sound down and see if 
they can retell the story by looking at the pictures. In the 
art area we made our own owl pictures using different       
materials. The children had to decide which character from 
the story, Sarah, Bill or Percy (the baby owl) to illustrate. 
Each picture was different and unique to each child.  
 
In the outdoor area we are still waiting for one of the     
shutters to be fixed outside one of the Reception classes so 
we have been unable to move all of the outdoor equipment 
back in. We have used the softplay blocks to create a space 
to travel along without using our feet! It was lovely to see 
children who were unsure about rollovers/toss overs watch 
their friends and then try for themselves. This was also a 
good activity for turntaking as each child had to wait for the 
child in front of them to finish.  
Photographs can be seen on the Nursery Twitter page. If you 
do not have a twitter account you can access it through the 
school website. 
 

Nursery Staff 



Rafaella 
27 de novembro de 2020 

Caros Pais / Guardiões, 

 

Continuamos a seguir o tema de Tempos Especiais. Muito obrigado se 
você enviou uma fotografia para a escola mostrando um momento espe-
cial para seu filho. (Pode ser um feriado, aniversário ou Natal, por exem-
plo.) Nós os usamos como parte de uma discussão e os colocamos em 
exibição no canto de nossa casa. Sei que você só pode ter fotos em seu 
telefone. Pode responder às mensagens enviadas através do 2BuildaPro-
file e pode anexar uma fotografia que posso imprimir. 

 

O foco do nosso livro esta semana foi Owl Babies, de Martin Waddell. Se 
você digitar no YouTube, poderá ouvir a história com seu filho. Talvez 
abaixe o som e veja se eles conseguem recontar a história olhando as fo-
tos. Na área de arte fizemos nossas próprias pinturas de corujas com ma-
teriais diversos. As crianças tiveram que decidir qual personagem da histó-
ria, Sarah, Bill ou Percy (o bebê coruja) ilustrar. Cada imagem era 
diferente e única para cada criança. 
 
Na área externa ainda estamos esperando que uma das venezianas seja 
consertada fora de uma das aulas de Recepção, por isso não fomos ca-
pazes de mover todo o equipamento externo de volta. Usamos os blocos 
de softplay para criar um espaço para viajar ao longo sem usar nossos 
pés! Foi maravilhoso ver crianças que não tinham certeza sobre capota-
mentos / jogadas fora observando seus amigos e depois tentando por si 
mesmas. Essa também era uma boa atividade para dar voltas, pois cada 
criança tinha que esperar que a criança a sua frente terminasse. 

As fotos podem ser vistas na página do Twitter do Nursery. Se você não 
tem uma conta no Twitter, pode acessá-la através do site da escola. 

 

Equipe do berçário 



 

 

27 noiembrie 2020 

Dragi părinți / tutori, 

 

Continuăm să urmăm tema Special Times. Multe mulțumiri dacă ați tri-
mis o fotografie la școală care arată un moment special pentru copilul 
dumneavoastră. (Poate fi o sărbătoare, o zi de naștere sau Crăciun, de 
exemplu.) Le-am folosit ca parte a unei discuții și le-am afișat în colțul 
nostru de acasă. Îmi dau seama că este posibil să aveți doar fotografii 
pe telefon. Puteți răspunde la mesajele trimise utilizând 2BuildaProfile și 
o fotografie poate fi atașată de dvs., pe care apoi o pot imprima. 

 

Cartea noastră s-a axat săptămâna aceasta pe Owl Babies de Martin 
Waddell. Dacă introduceți acest lucru în YouTube, veți putea asculta 
povestea cu copilul dumneavoastră. Poate reduce sunetul și vedeți dacă 
pot relata povestea uitându-se la imagini. În zona de artă am realizat 
propriile noastre imagini de bufniță folosind diferite materiale. Copiii 
trebuiau să decidă ce personaj din poveste, Sarah, Bill sau Percy 
(bufnița) să ilustreze. Fiecare imagine era diferită și unică pentru fiecare 
copil. 

 
În zona în aer liber încă așteptăm ca unul dintre obloane să fie fixat în 
afara uneia dintre clasele de recepție, așa că nu am reușit să mutăm tot 
echipamentul în aer liber. Am folosit blocurile softplay pentru a crea un 
spațiu pentru a călători fără să ne folosim picioarele! A fost minunat să 
văd copiii care nu erau siguri de răsturnări / aruncări, urmărindu-și pri-
etenii și apoi încercând singuri. Aceasta a fost, de asemenea, o activitate 
bună pentru turnnaking, deoarece fiecare copil a trebuit să aștepte ca 
copilul din fața lor să termine. 

Fotografiile pot fi văzute pe pagina de pepinieră Twitter. Dacă nu aveți un 
cont twitter, îl puteți accesa prin intermediul site-ului școlii. 

 

Personalul creșei 


