
                                                                                                               6th November 2020 
 
 
Dear Parents / Guardians,                         
 
Welcome back after the half-term break, the children have settled back into the Nursery 
routines with no problems after their week at home.  The children were keen to share with 
us about what they had been up to during their week off nursery whilst promoting their 
speaking and listening skills.  
 
In Letters and Sounds this week we have focussed on developing the children's awareness 
of rhythm. Activities include singing songs and action rhymes and encouraging the children 
to clap in time or move in time with the music. We have also been talking about rhythm and 
rhyme in speech. Activities include listening to rhyming stories and clapping out the syllables 
in words.  Saying nursery rhymes and missing off the last word is a nice activity to do at 
home and this helps to identify the rhyming words. 
 
In maths we count everyday how many children are in Nursery and clap each number so the 
children realize not only objects can be counted. One or two children can even predict if one 
more child comes in how many there will be then? A fantastic skill to have in Nursery.  
 
Before half-term we talked about changes at this time of year as Autumn becomes Winter 
and what is happening to the leaves on the trees and how some children are starting to wear 
hats and gloves as the weather is getting colder. The children really enjoyed the leaf print-
ing noticing how the colours red and yellow mix together to make orange. We also noticed 
how many leaves had fallen off the trees outside. This links to the “Knowledge and Under-
standing of the World” part of the Early Years Curriculum. 
 
In PE Miss Quinn (our PE teacher) has been very impressed with how good the children are 
at listening to instructions and using their bodies in different ways in time to her music.  
In Music Mr Lucas (our Music teacher) has also commented on how well the children are do-
ing with their listening and joining in singing as he plays his guitar. 
 
Many thanks for your support with yet more changes to our routine as the outdoor play-
ground surface has been redone and has had to be left to set for a couple of days. The chil-
dren never cease to amaze us with how flexible they are not only to adapting to a different 
drop off and pick up point but also the lack of outdoor play this week (which usually involves 
open access through the Nursery door) as we have all had to access playtime outdoors alto-
gether as a class just for a 20 minute session. Your teachers are very proud of you especial-
ly with how well they walked in their straight line down the corridor! Teachers walking past 
us all said how sensible the children were.  
 
A reminder that book bags are to be returned daily if possible to create a daily reading hab-
it. Snack is £1 per week and for those children staying for lunch a charge of £5 per week is 
payable.  
 
 

Nursery Staff 



6 noiembrie 2020 

 

 

Dragi părinți / tutori, 

 

Bine ați venit din nou după pauză la jumătatea perioadei, copiii s-au instalat din nou în rutina creșei fără probleme după 
săptămâna lor acasă. Copiii erau dornici să ne împărtășească despre ceea ce făcuseră în timpul săptămânii lor de la 
grădiniță, promovând în același timp abilitățile lor de vorbire și ascultare. 

 

În Scrisori și sunete săptămâna aceasta ne-am concentrat pe dezvoltarea conștientizării copiilor de ritm. Activitățile in-
clud cântarea de cântece și rime de acțiune și încurajarea copiilor să bată din timp sau să se miște în timp cu muzica. 
Am vorbit și despre ritm și rimă în vorbire. Activitățile includ ascultarea poveștilor rimate și baterea silabelor în cuvinte. A 
spune rime de grădiniță și a pierde ultimul cuvânt este o activitate plăcută de făcut acasă și acest lucru ajută la identifi-
carea cuvintelor rimate. 

 

În matematică, numărăm zilnic câți copii sunt în creșă și batem fiecare număr, astfel încât copiii să realizeze că nu nu-
mai obiectele pot fi numărate. Unul sau doi copii pot prezice chiar dacă mai vine un copil câți vor fi atunci? O abilitate 
fantastică de a avea în creșă. 
 
Înainte de jumătate de termen, am vorbit despre schimbări în această perioadă a anului pe măsură ce toamna devine 
iarnă și ce se întâmplă cu frunzele copacilor și cum unii copii încep să poarte pălării și mănuși pe măsură ce vremea 
devine mai rece. Copiilor le-a plăcut foarte mult imprimarea frunzelor observând cum culorile roșu și galben se 
amestecă pentru a face portocaliu. Am observat și câte frunze căzuseră de pe copaci afară. Acest lucru se leagă de 
partea „Cunoașterea și înțelegerea lumii” din curriculum-ul primilor ani. 

 

În PE Miss Quinn (profesoara noastră de PE) a fost foarte impresionată de cât de buni sunt copiii ascultând instrucțiuni-
le și folosindu-și trupurile în moduri diferite în timp, după muzica ei. 

În muzică, domnul Lucas (profesorul nostru de muzică) a comentat, de asemenea, cât de bine se descurcă copiii cu 
ascultarea lor și se alătură cântării în timp ce cântă la chitară. 

 

Multe mulțumiri pentru sprijinul oferit, cu încă mai multe schimbări aduse rutinei noastre, deoarece suprafața terenului 
de joacă în aer liber a fost refăcută și a trebuit să fie lăsată să fie pregătită pentru câteva zile. Copiii nu încetează nicio-
dată să ne uimească cu cât de flexibili sunt nu doar pentru a se adapta la un alt punct de preluare și preluare, ci și 
pentru lipsa jocului în aer liber din această săptămână (ceea ce implică de obicei accesul deschis prin ușa creșei) așa 
cum am avut pentru a accesa timpul de joacă în aer liber ca o clasă doar pentru o sesiune de 20 de minute. Profesorii 
tăi sunt foarte mândri de tine, mai ales cu cât de bine au mers pe linia dreaptă pe coridor! Profesorii care treceau pe 
lângă noi au spus cât de sensibili erau copiii. 

 

Reamintim că pungile pentru cărți trebuie returnate zilnic, dacă este posibil, pentru a crea un obicei zilnic de lectură. 
Gustarea este de 1 GBP pe săptămână, iar pentru copiii care stau la prânz se plătește o taxă de 5 GBP pe săptămână. 

 

 

Personalul creșei 



 

 

6 de novembro de 2020 Caros Pais / Guardiões, Bem-vindos de volta após o in-

tervalo de meio período, as crianças voltaram às rotinas do berçário sem prob-

lemas após a semana em casa. As crianças estavam ansiosas para compartilhar 

conosco o que haviam feito durante a semana de folga do berçário, ao mesmo 

tempo que promoviam suas habilidades de fala e escuta. Em Letras e sons desta 

semana, nos concentramos em desenvolver a consciência de ritmo das crianças. 

As atividades incluem cantar canções e rimas de ação e encorajar as crianças a 

bater palmas no tempo ou mover-se no ritmo da música. Também falamos sobre 

ritmo e rima na fala. As atividades incluem ouvir histórias que rimam e bater 

palmas com as sílabas. Dizer versos infantis e perder a última palavra é uma 

boa atividade para fazer em casa e ajuda a identificar as palavras que rimam. 

Em matemática, contamos todos os dias quantas crianças estão no berçário e 

batemos palmas em cada número para que as crianças percebam que não apenas os 

objetos podem ser contados. Uma ou duas crianças podem até prever se mais uma 

criança vier em quantos serão então? Uma habilidade fantástica para se ter no 

berçário.  

Antes do semestre, conversamos sobre as mudanças nesta época do ano, à medida que o outono se 
transforma em inverno, o que está acontecendo com as folhas das árvores e como algumas crianças 
estão começando a usar chapéus e luvas à medida que o tempo está ficando mais frio. As crianças 
gostaram muito da impressão das folhas notando como as cores vermelho e amarelo se misturam para 
formar o laranja. Também notamos quantas folhas caíram das árvores lá fora. Este link para a parte 
“Conhecimento e compreensão do mundo” do Currículo para os primeiros anos. 

 

Em Educação Física, a Srta. Quinn (nossa professora de Educação Física) ficou muito impressionada 
com o quão boas as crianças são em ouvir as instruções e usar seus corpos de maneiras diferentes no 
ritmo de sua música. 

Em Música, o Sr. Lucas (nosso professor de música) também comentou sobre como as crianças estão 
ouvindo bem e cantando enquanto ele toca seu violão. 

 

Muito obrigado pelo seu apoio com ainda mais mudanças em nossa rotina, já que a superfície do play-
ground ao ar livre foi refeita e teve que ser deixada para descansar por alguns dias. As crianças nunca 
param de nos surpreender com a flexibilidade que têm, não só para se adaptarem a um ponto de entrega 
e coleta diferente, mas também pela falta de brincadeiras ao ar livre esta semana (o que geralmente en-
volve o acesso aberto pela porta do berçário) como todos nós para acessar o playtime ao ar livre como 
uma classe apenas por uma sessão de 20 minutos. Seus professores estão muito orgulhosos de você, 
especialmente com o quão bem eles caminharam em suas linhas retas no corredor! Os professores que 
passaram por nós disseram como as crianças eram sensatas. 

 

Um lembrete de que as sacolas de livros devem ser devolvidas diariamente, se possível, para criar um 
hábito de leitura diária. O lanche custa £ 1 por semana e para as crianças que ficam para o almoço uma 
taxa de £ 5 por semana deve ser paga. 

 

 

Equipe do berçário 


