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Our big book this week has been “Time for Bed, Fred” by Yasmeen Isail. If you type this 
into YouTube you will be able to listen to the story with your child. Before reading the book 
we looked at each page “telling” the story and what we thought was going to happen next. 
As I  read I point to the words reinforcing to the children that print carries meaning and is 
read from top to bottom and left to right. I turn the pages carefully stressing how if you 
look after books they will last a long time.  
In Read Write Inc sessions we continue to focus on the writing of the letter sounds.  
Forming the letter sound “f”, we say, “Down the stem, and draw the leaves”. (flower) 
Forming the letter sound “l”, we say, “Down the long leg”.  
Forming the letter sound “h”, we say, “Down the head to the hooves and over his back”. 
(horse) 
Forming the letter sound “r”, we say, “Down his back, then curl his arms”. (robot) 
Forming the letter sound “j”, we say, “Down his body, curl and dot”. (jack in the box) 
 
Children are progressing well in name writing. We now do this as a daily activity with those 
children whose fine motor skills are ready. Sometimes they will copy under my writing 
sometimes they will copy on top of my writing. As we write each letter we say the phrase to 
go with it reinforcing the correct letter formation. We ensure a capital letter is only used 
at the beginning of the name. Our focus is also on correct pencil grip, holding the pencil 
near point between thumb and first two fingers, no longer using whole-hand grip.  
 
In Maths we have been focusing on representing numbers using our fingers or marks on   
paper. We realise not only objects, but anything can be counted, including steps, claps or 
jumps. Each day we set up a number line using floor tiles, children are invited to find a given 
number and recognise numerals as they move up or down the number line. 
 
In the outdoors an activity that the children have enjoyed is using the soft play floor mats 
and finding different ways to travel using different body parts. I’ve told Miss Quin  she 
definitely will have some gymnasts in the future attending her Gymnastics club. The saying 
“practice makes perfect” is very true when watching the children progress in their         
confidence and skills.  
 
Transition arrangements for those children moving to Reception have been    
reviewed with the current increase in children testing positive with covid. Our 
priority is keeping our children, their families and our staff safe as we near 
the end of the Summer Term. Your child will bring home a “Starting School” 
pack at the beginning of July with all the information you will need regarding 
September. The Reception staff of the class your child will be moving to will 
make themselves known to your child at a safe distance (to ensure class      
bubbles are not mixed) as often as is possible so your child will be familiar with 
them when they start school in September. The Nursery staff will also show 
the children what their new classroom looks like (from the outside at a safe 
distance). In September the Nursery staff will regularly “check-in” with the 
Reception classes. 

Nursery Staff 



 

Sexta-feira, 25 de junho de 2021 

Nosso grande livro desta semana foi “Time for Bed, Fred” de Yasmeen Isail. Se você digitar no YouTube, po-

derá ouvir a história com seu filho. Antes de ler o livro, vimos cada página “contando” a história e o que 

pensávamos que iria acontecer a seguir. Enquanto leio, aponto para as palavras de reforço para as crianças 

que a impressão carrega um significado e é lida de cima para baixo e da esquerda para a direita. Viro as 

páginas com cuidado, enfatizando que, se você cuidar dos livros, eles vão durar muito tempo. 

Nas sessões da Read Write Inc continuamos a nos concentrar na escrita dos sons das letras. 

Formando o som da letra “f”, dizemos, “Desce o caule e desenha as folhas”. (Flor) 

Formando o som da letra “l”, dizemos, “Desça pela perna longa”. 

Formando o som da letra “h”, dizemos, “Descendo pela cabeça até os cascos e por cima das costas”. (cavalo) 

Formando o som da letra “r”, dizemos, “Desce pelas costas, depois enrola os braços”. (robô) 

Formando o som da letra “j”, dizemos, “Abaixo seu corpo, enrolar e pontilhar”. (entrada na caixa) 

As crianças estão progredindo bem na escrita de nomes. Agora fazemos isso como uma atividade diária com 

aquelas crianças cujas habilidades motoras finas estão prontas. Às vezes, eles copiarão sob minha escrita, às 

vezes, eles copiarão em cima da minha escrita. À medida que escrevemos cada letra, dizemos a frase que a 

acompanha, reforçando a formação correta da letra. Garantimos que uma letra maiúscula seja usada apenas 

no início do nome. Nosso foco também está na pegada correta do lápis, segurando o lápis próximo à ponta 

entre o polegar e os dois primeiros dedos, não mais usando a pega com a mão inteira. 

Em matemática, temos nos concentrado em representar números usando nossos dedos ou marcas no papel. 

Percebemos não apenas objetos, mas tudo pode ser contado, incluindo passos, palmas ou saltos. Cada dia que 

configuramos uma linha numérica usando ladrilhos de piso, as crianças são convidadas a encontrar um deter-

minado número e reconhecer os numerais conforme eles se movem para cima ou para baixo na linha numéri-

ca. 

 



Os arranjos de transição para as crianças que se mudam para a Recepção foram revisados com o aumento atual 

de crianças com teste positivo com covid. Nossa prioridade é manter nossos filhos, suas famílias e nossa equipe 

seguros, enquanto nos aproximamos do final do período de verão. Seu filho levará para casa um pacote 

“Iniciando a Escola” no início de julho com todas as informações de que você precisará sobre setembro. A equipe 

da recepção da classe para a qual seu filho se mudará se dará a conhecer ao seu filho a uma distância segura 

(para garantir que as bolhas da classe não sejam misturadas) tão frequentemente quanto possível para que seu 

filho esteja familiarizado com eles quando começarem a escola Setembro. A equipe do berçário também mostra-

rá às crianças a aparência de sua nova sala de aula (do lado de fora a uma distância segura). Em setembro, a 

equipe do berçário fará regularmente o “check-in” com as aulas de recepção. 

Equipe do berçário 


