
APRIL NEWSLETTER 

WELCOME BACK after the Easter Break. We hope the children enjoyed their 

two weeks off and feel rested and refreshed, ready for another fabulous half 

term of learning. This is a short half term of only 5 weeks, so please be aware 

that the next holiday will be a week long, breaking up on Friday 26th May, and 

Nursery re-opening on Monday 5th June 

ABERCROMBY FUN AND OPEN DAY will be on Saturday 6th May 11.00 am—3.00 pm. 

This is to celebrate our amazing Nursery and encourage people to visit and see it for 

themselves. There will be Forest School and Beatlife drumming sessions to join in with, 

bouncy castle and donkey rides, face 

painting and games, and of course 

refreshments and ice cream! Do speak to 

Tam if you’d like to help, and invite all 

your friends to join in with the fun!  

LOUISE ELLMAN MP  recently came for 

a visit. She was very impressed by our 

beautiful Nursery and enjoyed joining in with Forest 

School, eating  not one but two pancakes hot from the 

fire! The children were excellent hosts, showing her all 

their favourite things to do. She now has a much better 

understanding of what Nursery Schools do, and the 

funding crisis we are in, pledging her support to help. 

STAY, PLAY AND LEARN We held a Stay, Play and 

Learn session, all about Maths at the end of March. 

Parents and Carers enjoyed exploring all sorts of 

games and activities with their children, to do with 

Number, Shape and Measuring. We had a cuppa and a 

chat about how children learn mathematical skills, and 

how to support this at home. We had excellent 

feedback about the sessions, with parents already 

asking about when the next one will be. 

TWO YEAR OLDS This week we will be welcoming our 

very first two year olds into our new Two Year Old provision. After all the weeks of getting everything 

ready, we are very excited about this next phase of our development. It’s lovely that we know so many 

of them from “Little Seedlings”, our family and toddler group that meets from 1-3 pm on Thursdays, 

which should make it easier for them to settle in. 

TRANSITION TO RECEPTION Our older children will now know which Primary School they are 

moving on to this September; this is very exciting for them! We will be inviting their new teachers in to 

meet the children here, to help make the change as smooth as possible for them. Please let the office 

know which school your child is moving on to. We will be holding our annual Graduation service for our 

leavers in July, to which everyone is invited. We will let you know the date very soon. 

Best Wishes 

The Abercromby Nursery Team                  
www.abercrombynurseryschool.co.uk 

Follow us on Twitter! @AbercrombyNS 



 نشرة ابريل األخبارية 

عوداً حميداً  بعد اجازة عيد الفصح المجيد ،نتمني ان يكون األطفال قضوا وقت ممتع وشعروا بالراحة واالستجمام 

واصبحوا مستعدين لنصف الفصل الدراسي الجديد الحافل ، الذي سيكون عبارة عن خمسة أسابيع يلي ذلك أجازة 

من يونيو . 5من مايووسنفتح ابوابنا مجدداً يوم األثنين  62اسبوع ابتداء من الجمعة   

يوم ابركرومبي المفتوح الممتع سيقام السبت الموافق السادس من مايو من الساعة 11صباحاً الي 3 ظهراً، وهذا 

 اليوم لألحتفال بحضانتنا الرائعة ولتشجيع العوائل االخري لزيارتنا ورؤيتها بانفسهم . 

برنامج اليوم المفتوح يتضمن عدة جلسات من المدرسة الغابية والضرب علي الطبول) بيتاليف ( ويمكنك المشاركة 

في هذه الجلسات ، ايضاً لدينا باونسي كاسل لألطفال ، ركوب الحمير ،الرسم علي الوجه والعاب اخري ،وبالطبع 

هنالك مرطبات ومثلجات ، إذا كانت لديك رغبة في المساعدة الرجاء التحدث الي المديرة ويمكنك ايضاً دعوة 

 أصدقائك للمشاركة في هذا اليوم . 

النائبة لويز إلمان  قامت بزيارتنا حديثاً وقد قدمت إعجابها بحضانتنا الرائعة وشاركت واستمتعت  باحد جلسات 

المدرسة الغابية وتذوقت البانكيك الذي تم إعداده علي النار . أطفالنا كانوا مضيافين وشاركوها بكل ما يثير إهتمامهم 

ويحبون أن يفعلوه . لديها األن فكرة اوضح عن حضانتنا وعن األزمة المالية الحرجة التي تمر بها وتعهدت بتقديم 

 المساعدة .

إبقي ،العب وتعلم الدورة األولي كانت في نهاية شهر مارس وقد ركزنا علي الرياضيات . أولياء األمور استمتعوا 

باستكشاف كل األلعاب والنشاطات مع اطفالهم ، من أرقام واشكال هندسية والقياس . تناولنا شراب دافئ بعدها 

ودردشنا حول كيفيه تعلم األطفال مهارات الرياضيات وكيفيه دعمهم في المنزل كانت لدينا نتائج ردود فعل ممتازة 

 من أولياء األمور والبعض منهم بادر بالسؤال عن الدورة المقبلة و متي ستقام .

األطفال من عمر السنتين هذا األسبوع سنبداء باستقبال اوائل الوافدين الجدد من عمر السنتين .بعد قضاء اسابيع من 

التجهيزات ، نحن متحمسون جداً بخصوص هذه المرحلة المقبلة من التطور الذي بداءنا به . من الرائع معرفتنا 

ظهراً ، هوالء األطفال من خالل  3 - 1ببعض األطفال من خالل ملتقي االسرة والطفل الذي يقام كل يوم خميس من 

 هذا الملتقي نحن نضمن لهم سالسه وسهوله االستقرار في الحضانة .

األنتقال الي المدرسة األبتدائية أطفالنا األكبر سناً األن لديهم علماً بنتيجة  القبول للمدرسة األبتدائية المقبلة  وهذا أمر 

مثيراً بالنسبة لهم !  سوف نقوم بدعوة معلميهم الجدد للقائهم هنا في الحضانة . وهذا للمساعدة في جعل مرحلة التغيير 

الذي سيحدث لهم سلس للغاية . رجاءاً إبالغ مكتب الحضانة باسم المدرسة التي تم قبول طفلك فيها ،سيقام احتفال 

 التخرج السنوي لألطفال في شهر يوليو المقبل والجميع مدعو ،وسنتيح لكم معرفة تاريخ اليوم قريباً .

 مع أطيب التماني                                            

 فريق العاملين لدي ابركرومبي                                  

                                  


