
MARCH NEWSLETTER 

NEWS We are going ahead with our plans to start having two year olds and this 

will be happening after our Easter Holiday. We are very busy getting ready for 

this and look forward to welcoming and getting to know our younger friends. 

Many children are now wearing 

our gorgeous new uniform and 

we think everyone looks very smart! It is still ok to wear 

the old uniform and own clothes, but please don’t put 

your child in anything too smart! 

WONDERFUL LEARNING!  The children have been 

learning about People who help us—like Doctors, Vets 

and Firefighters. We were very lucky to get a visit from 

some Firefighters a couple of Thursdays ago. The 

children got to explore the fire engine, put on firemen’s 

boots and hold the hose, squirting the water 

everywhere! We are hoping they will come again for 

the Start/Week children in the last week of this term.  

ABERCROMBY FUN AND OPEN DAY will be on 

Saturday 6th May. This is to celebrate our 

amazing Nursery and encourage people to 

visit and see it for themselves. We are 

getting on with planning for this and had 

lots of great ideas from our families at our 

recent meeting. Do speak to Tam if you’d like to help, 

and invite all your friends to join in with the fun!  

SPARE CLOTHES If your child has needed changing 

into our Nursery spare clothes, please wash and return as soon as possible. We keep having 

to buy new underwear to replace those that have not been returned. We’d rather spend the 

money on more exciting things to educate the children! If anyone has any spare clothes, we 

are always grateful for donations. 

NURSERY PLACES We currently have spaces for 2-5 year olds and we would like to fill them! Do you 

know anyone who has young children who would like to come to our fabulous Nursery? Do encourage 

them to take a look at our website and call us for a look around. We know word of mouth is the most 

powerful advertisement! 

RECEPTION PLACES 2017 Families of children who are moving on to Reception in September will get 

an email on Tuesday 18th April, letting them know the primary school they’ve been allocated. Please 

let us know which school they will be going to, so we can start to plan Transition activities to make the 

move to “big school” smooth for them. It’s a very exciting time for them! 

EASTER HOLIDAY We will be closing for the  2 week Easter break on Friday 7th 

April. School will reopen on Monday 24th April. 

Have a lovely break! 

The Abercromby Nursery Team                  
www.abercrombynurseryschool.co.uk 

Follow us on Twitter! @AbercrombyNS 



 نشرة مارس األخبارية 

أخبار نحن نمضي قدماً في خططنا الستقبال األطفال من عمر السنتين وسوف نبداء باستقبالهم بعد عطلة عيد 

الفصح . نحن مشغولون جداً لالستعداد لهذا الحدث ، ونتطلع إلي الترحيب والتعرف علي أصدقائنا الصغار . العديد 

من األطفال اصبحوا يرتدون األن الزي الجديد ونعتقد بانهم في قمة االناقة ! ومن الممكن ايضاَ ارتداء الزي القديم ، 

 ولكن رجاءاً ال تفرط في أناقة طفلك . 

تعليم رائع  ! األطفال كانوا يتعلمون خالل األسابيع المنصرمه عن األشخاص الذين يقومون علي  مساعدتنا مثل 

األطباء ،البيطريين ،ورجال األطفاء . كنا محظوظين جداً لتمكن بعض رجال األطفاء بزيارتنا الخميس المنصرم . 

حيث تمكن األطفال من استكشاف محرك سيارة األطفاء وقاموا بتجربة لبس احذية رجال األطفاء واستخدام خرطوم 

الماء ورش الماء في جميع االتجاهات ! نامل في زيارة أخري لهم، في اخر اسبوع من هذا الفصل الدراسي لنتيح 

 الرفصة ألطفال بدأية األسبوع لألستكشاف ايضاً .

يوم ابركرومبي المفتوح للمرح ! سيقام يوم السبت 6 من شهر مايو .وهذا لألحتفال بحضانتنا الرائعة ولتشجيع 

األخرين لزيارتنا ورؤيتها بأنفسهم . نحن نعمل ونخطط لهذا الحدث وفي األجتماع األخير من اولياء األمور خرجنا 

بكثير من األفكار العظيمة . أذا اردت المساعدة ففضالً قم بالتحدث مع المديرة ، ويمكنك ان تدعو كل معارفك 

 للمشاركة في هذا اليوم المرح !

مالبس احتياطية  إذا تم إعارة طفلك مالبس من الحضانة ، فنتمني غسلها وإرجاعها الينا في أسرع وقت ممكن . 

نحن دائماً في حالة شراء مالبس داخلية جديدة لتحل محل المالبس التي ال يتم إعادتها . نحن نتمني أن يتم أنفاق هذا 

 المال في اشياء تعليمية مفيدة لألطفال. إذا لديكم إي مالبس احتياطية نحن ممتنون للتبرع بها الينا . 

أماكن شاغرة في حضانتنا لدينا حالياً أماكن شاغرة لألطفال من عمر 2- 5 سنين ونود ملء هذه األماكن ! هل 

تعرف أي شخص لديه أطفال صغار، يرغب في إدخالهم حضانتنا الرائعة ؟ نتمني منك أن تشجعهم بالقاء نظره علي 

 موقعنا األلكتروني واألتصال بنا إللقاء نظرة حول المكان  .نحن نعلم بأن األعالن القوي يتم من خاللكم ! 

قبول المدرسة لشهر سبتمبر  7102 أهالي األطفال الذين سيلتحقون بالمدرسة في شهر سبتمبر القادم سوف يتلقون 

أبريل ، ومن خالل الرسالة سيتم معرفة المدرسة التي تم قبول طفلهم فيها  81رسالة بالبريد األلكتروني يوم الثالثاء 

فضالً هل يمكنكم تبليغنا عن أسم المدرسة ،حتي نبداء بالتخطيط للقيام بأنشطة تضمن سالسه األنتقال بالنسبة 

 لألطفال، الي مدرستهم المستقبلية.  أنه وقت مثير بالنسبه لهم !

عطلة عيد الفصح سيتم أغالق الحضانة لمدة اسبوعين من يوم الجمعة 7 أبريل وسنفتح أبوابنا مجدداً يوم األثنين 22 

 أبريل .

 نتمني أجازة سعيدة للجميع !                                               

   

 فريق الموظفين لدي ابركرومبي                                


