
                                                                                Friday 16th July 2021 
 
Our big book this week was “Whose Baby” written by Jason Amber. It is a             
non-fiction book so as I explained to the children we can dip into it anywhere rather 
read like a story book from the beginning to the end. We looked at the “Contents” 
page and decided which page we would like to look at first. The book tells us how 
some babies look like their parents when they are born but some animals change  
completely like a tadpole and a caterpillar. We found out that a baby kangaroo is 
called a joey and is carried in their Mummies pouch when they are young. We found 
out that a baby fish is called a fry! There were lots of photographs in the book which 
we compared to story books which usually have illustrations rather than photographs.  
 
As last week I will forward links via email from “Read Write Inc” which means you 
can access short videos based around the letter sounds we have looked at previously 
and also some “Fred Talk” videos.  
 
On Wednesday to celebrate Bastille Day Mr Harmes (our school Language Lead 
Teacher) organised a whole school French breakfast. On Friday the lunch had a    
seaside theme. Thanks to Cheryl and all the lunch staff for organising this.  
 
The rest of the school are now allowed to wear their summer, party clothes on   
Monday so Nursery will too. On the last day children will wear their uniform as usual 
but we will be having popcorn and a movie. School finishes at 11:40am on Tuesday 
20th July for the morning children and at 1:00pm for the afternoon/all day children.  
 
Children moving to Reception will now have all the details they need in their “Starting 
School” Pack given out this week. Please feel free to send me an email or have a chat 
if you have any queries.  
 
For those children returning to Nursery next year (of which we have 6), regular   
sessions begin on Thursday 9th September. Prior to this we have individual            
appointments planned with the parents of new children starting.  
 
If you have any queries please do not hesitate to either send me an email or let me 
know when you see me. 
 
We would like to take this opportunity to wish you all a relaxing couple of weeks 
ahead. I’m sure we will never have another year like the one we have just had. The 
children have been amazing and make us so proud of the progress they have made 
considering the time they have missed. If your child is moving to Reception we have 
told them we will be popping in to see them lots especially in the first few days to 
check how they have settled in and we will also see them when they are playing in the 
outdoor area.  
 
Take care and many thanks for all your support over the last year. Have a lovely  
summer.  

Nursery Staff 



 
 

Sexta-feira, 16 de julho de 2021 

Nosso grande livro desta semana foi “Whose Baby”, escrito por Jason Amber. É um livro de não 

ficção, portanto, como expliquei às crianças, podemos mergulhá-lo em qualquer lugar, em vez 

de ler como um livro de histórias do início ao fim. Vimos a página “Conteúdo” e decidimos qual 

página gostaríamos de ver primeiro. O livro nos conta como alguns bebês se parecem com seus 

pais quando nascem, mas alguns animais mudam completamente como um girino e uma lagar-

ta. Descobrimos que um canguru bebê é chamado de joey e é carregado na bolsa das mães 

quando são jovens. Descobrimos que os alevinos se chama alevita! Havia muitas fotografias no 

livro que comparamos com livros de histórias, que geralmente têm ilustrações em vez de foto-

grafias. 

Na semana passada, vou encaminhar links por e-mail da “Read Write Inc”, o que significa que 
você pode acessar vídeos curtos baseados nos sons das letras que vimos anteriormente e tam-
bém alguns vídeos “Fred Talk”. 

Na quarta-feira, para comemorar o Dia da Bastilha, o Sr. Harmes (nosso professor líder de lín-
guas) organizou um café da manhã francês para toda a escola. Na sexta-feira, o almoço teve co-
mo tema o mar. Obrigado a Cheryl e toda a equipe do almoço por organizar isso. 

O resto da escola agora tem permissão para usar suas roupas de festa de verão na segunda-
feira, assim como o berçário também. No último dia as crianças usarão o uniforme como de 
costume, mas teremos pipoca e cinema. A escola termina às 11h40 da terça-feira, dia 20 de 
julho, para as crianças da manhã e às 13h para as crianças da tarde / dia inteiro. 

As crianças que se mudam para a recepção agora terão todos os detalhes de que precisam em 
seu pacote “Iniciando a Escola” distribuído esta semana. Sinta-se à vontade para me enviar um 
e-mail ou bater um papo se tiver alguma dúvida. 

 



 

Para aquelas crianças que retornam ao berçário no próximo 

ano (das quais temos 6), as sessões regulares começam na 

quinta-feira, 9 de setembro. Antes disso, temos encontros in-

dividuais planejados com os pais das novas crianças 

começando. 

Se você tiver alguma dúvida, não hesite em me enviar um e-

mail ou me avisar quando me ver. 

Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para desejar a 

todos vocês um relaxante par de semanas pela frente. Tenho 

certeza de que nunca teremos outro ano como o que 

acabamos de ter. As crianças têm sido incríveis e nos deixam 

muito orgulhosos do progresso que fizeram considerando o 

tempo que perderam. Se o seu filho está se mudando para a 

recepção, nós informamos que iremos visitá-los para vê-los 

em lotes, especialmente nos primeiros dias para verificar co-

mo eles se acomodaram e também os veremos quando esti-

verem brincando na área ao ar livre. 

Cuidado e muito obrigado por todo o seu apoio ao longo do 

ano passado. Tenha um lindo verão. 

Equipe do berçário 


