
                                                                                Friday 9th July 2021 
 
Our big book this week was “Peace at Last” written by Jill Murphy, a well known   
children’s author whom I’m sure as the children will move through the school will 
read many more books by her. The story is about Mr Bear being unable to sleep and 
all the different sounds within the house which are keeping him awake. When    
morning comes Mrs Bear makes him a cup of tea, one of the children said when I 
asked, “I wonder why she did that?”, “because she cares for him”. How lovely! This 
led to a chat about how we all care for each other and how we can show we care in 
many different ways.  
Ask your child can they remember the different sounds which kept Mr Bear awake 
through the night? If they stop and listen when they are in different places at    
different times, what sounds can they hear around them? Do they have favourite 
sounds or sounds they do not like?  
 
We have been doing our final assessments in WellComm our speech and language  
programme in readiness for passing information to Reception. As I mentioned last 
week the progress the children have made was obvious to staff in our everyday    
conversations in Nursery but being able to see it in black and white within a formal 
assessment reinforced what we already knew to be true. In Reception an                
intervention called NELI is used to progress children’s speech and language further 
if needed.  
 
Many thanks for the feedback questionnaires you have returned. It has been such a 
difficult year and reading such lovely comments reminded the staff how lucky we are 
to be part of our school community. It has been such a shame we have had to take a 
step back from knowing our parents as we have had chance to in previous years    
welcoming you inside our Nursery. The children have been so resilient and as one  
parent said for them they don’t know any different, which is very true. We have  
continued to have little meetings with Miss Melling and Mrs Jones when we can and 
are helping the children to become familiar with the Reception classroom they will be 
moving to in September.  
 
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.  
 
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. 
 

Nursery Staff 



 

Sexta-feira, 9 de julho de 2021 

Nosso grande livro esta semana foi "Peace at Last", escrito por Jill Murphy, uma autora infantil 

conhecida que tenho certeza de que, à medida que as crianças se moverem na escola, lerão 

muitos outros livros dela. A história é sobre o Sr. Bear não conseguir dormir e todos os 

diferentes sons dentro de casa que o mantêm acordado. Quando a Sra. Urso amanhece prepa-

ra uma xícara de chá para ele, uma das crianças me disse quando perguntei: “Será que ela fez 

isso?”, “Porque ela se preocupa com ele”. Que adorável! Isso levou a um bate-papo sobre como 

todos nos importamos uns com os outros e como podemos mostrar que nos importamos de 

muitas maneiras diferentes. 

Pergunte ao seu filho se ele consegue se lembrar dos diferentes sons que mantiveram o Sr. Ur-
so acordado durante a noite. Se eles param e ouvem quando estão em lugares diferentes em 
momentos diferentes, que sons podem ouvir ao seu redor? Eles têm sons favoritos ou sons de 
que não gostam? 

Estamos fazendo nossas avaliações finais no WellComm, nosso programa de fala e linguagem, 

para passar informações para a Recepção. Como mencionei na semana passada, o progresso 

que as crianças fizeram era óbvio para a equipe em nossas conversas diárias no berçário, mas 

ser capaz de ver isso em preto e branco em uma avaliação formal reforçou o que já sabíamos 

ser verdade. Na recepção, uma intervenção chamada NELI é usada para progredir ainda mais a 

fala e a linguagem das crianças, se necessário. 

Muito obrigado pelos questionários de feedback que você retornou. Tem sido um ano muito 
difícil e a leitura de comentários tão adoráveis lembrou à equipe como somos sortudos por 
fazer parte de nossa comunidade escolar. Foi uma pena que tivemos que deixar de conhecer 
nossos pais, como tivemos a oportunidade de nos dar as boas-vindas em nosso berçário nos 
anos anteriores. As crianças têm sido tão resistentes e, como um dos pais disse a elas, elas não 
conhecem nada diferente, o que é verdade. Continuamos a ter pequenas reuniões com a Srta. 
Melling e a Sra. Jones quando podemos e estamos ajudando as crianças a se familiarizarem 
com a sala de aula da Recepção para a qual irão se mudar em setembro. 

 



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”. 

Para as crianças que retornam ao berçário no próximo ano (das quais temos 6), as sessões regula-

res começam na quinta-feira, 9 de setembro. Antes disso, temos encontros individuais 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. 

Equipe do berçário 


