
MAY NEWSLETTER 

FABULOUS FUN DAY!  We were 

absolutely delighted with our first ever 

Open and Fun day. The weather was 

kind, the donkeys were adorable, the 

scones jam and cream tasted 

delicious, the ice creams were cold, the games were fun, Forest 

School was exciting, Beatlife were entertaining, the Face 

Painting was colourful and everyone was happy! We had so 

many lovely comments about how everyone enjoyed the day, 

that we think it may have to become an annual Abercromby 

tradition! Thank you to all our amazing families who helped in so 

many ways; with planning the day, donating prizes, setting up 

and preparing, and  helping on the day, whether face painting, 

supervising a game or tidying afterwards.  

TWO YEAR OLDS It has been wonderful to welcome our new 

two year olds in this half term; they have settled in brilliantly. 

After 4 weeks it feels like we have always had them in. We want 

to say a big Abercromby hello to all our new families! 

TRANSITION TIME Our older children will be starting to learn 

more about their new schools, as they prepare for Reception. 

We will be hosting our Transition Day on 28th June, where we invite all the new teachers in to meet their new 

children, and see how clever and ready for “big school” they are. Our younger children will be returning in 

September and will then be the older ones! Please let us know as soon as possible which sessions you would 

like, and also if you are eligible for and will be taking up the 30 hours offer, so we can plan for the new year. 

IMPORTANT DIARY DATES This Summer Term is very busy and packed full of special events. We have listed 

them here below for you so you can get them in your calendars, and not miss out on the fun: 

 29th May-2nd June: Nursery is CLOSED for Half Term. We are back on Monday 5th June. 

 13th and 15th June: Stay Play and Learn sessions 9.00-10.30 am 

 21st June: Our 3s and 4s will visit the Unity Theatre for story telling sessions (2 sessions AM and PM) 

 28th June: Transition Day where new teachers will come to visit their new children 

 4th July: OUTING! Our 3s and 4s have a whole day trip to the Storybarn in Calderstones Park. Please note 

this trip is on a Tuesday but End/Week children are invited as well. As we need to book a coach and will 

have exclusive use of the Storybarn for the day, there will be a charge for this trip. Look out for the letter 

with more details coming soon. 

 Weeks commencing 3rd and 10th July: Parent Consultations 

 12th July 12.00-3.00 pm: Leavers Celebration! This is our party to celebrate the end of the year and the 

progress all our children have made over their time here. We will be saying a sad goodbye to some of our 

children and families and wishing them well on the next step of their journey. This afternoon is for everyone 

to attend—all our 2s, 3s, 4s and 5s with their families (all children must have an adult with them). 

More details later—but please note there are no normal Nursery sessions that day. 

 21st July: Nursery closes for the Summer Holiday at 1.30 pm 

Best Wishes 

The Abercromby Nursery Team                  
www.abercrombynurseryschool.co.uk 

Follow us on Twitter! @AbercrombyNS 



 نشرة مايو األخبارية   

اليوم المفتوح الرائع نحن في قمة السعادة بيومنا المفتوح الذي يقام الول مرة  . كل األشياء كانت رائعة بدايًة من الجو  ، الحمير ، كعكة 

المربي بالقشطة كان طعمها روعة ، وااليس كريم منعش والمتعة في االلعاب الترفيهيه . المدرسة الغابية كانت مشوقة واكتملت متعتنا 

 مع حاملين الطبول البيتاليف ، االطفال مبتهجين بوجوههم المرسومة بااللوان أسر األطفال السعيدة .

 وردتنا العديد من التعاليق الجميلة اللطيفة التي تؤكد مدي روعة اليوم نحن نعتزم بان يصبح هذا اليوم تقليد سنوي البركرومبي.

 الشكر الجزيل موصول لكل من خطط ،نسق ،تبرع ،نظم وساعد في إخراج هذا اليوم  بهذا الشكل الجميل . 

األطفال من عمر السنتين  كان من الرائع الترحيب باألطفال الجدد من عمر السنتين الول مرة في حضانتنا في هذا النصف الدراسي ، لقد 

استقروا جيداً بالحضانة . واألن بعد اربعة اسابيع اصبحوا جزء من حضانتنا ، أحب أن ارحب ترحيب حار بكل العوائل الجديدة في 

 ابركرومبي . 

مرحلة األنتقال الي المدرسة األبتدائية  أطفالنا الذين سينتقلون في سبتمبر الي مدارسهم الجديدة بداءنا باعدادهم لمرحلة األنتقال ،تم 

يونيو لمقابلة األطفال ليروا مدي ذكاء واستعداد أطفالكم . األطفال  82دعوة جميع معلمين ابنائكم من مدارسهم الجديدة للحضور يوم 

 اذااألصغر سناً سيعودون مجدداً في شهر سبتمبر القادم . الرجاء بسرعة الرد واخبارنا بااليام التي تفضلها لمداؤمة طفلك العام القادم  و

 كنت مؤهل قانونياً للثالثون ساعة .حتي يمكننا وضع الخطط للعام الدراسي الجديد . 

مواعيد مهمة للتذكير هذا النصف الدراسي الصيفي األخير ملي بالمواعيد المهمة لقد تم سردها أدناه حتي تتمكن من وضها في جدول 

 مواعيدك .

• يونيو .  5يونيو الحضانة مغلقة الجازة نصف الفصل الدراسي وستفتح مجدداً يوم االثنين الموافق  8 -مايو  82   

• صباحاً . 31:11 - 2يونيو دورة جديدة من جلسات إبقي العب وتعلم من الساعة  35 -31   

• سنوات  4 -1لألطفال من عمر  -يونيو زيارة مسرح الوحدة لمشاهدة وحكاية قصة لألطفال وهنالك جلستان صباحية وبعد الظهر  83 

 فقط  .

• يونيو سيلتقون األطفال بمعلميهم الجدد الذين سيزوروهم في الحضانة . 82   

• يوليو سيقضي األطفال اليوم كله في االستوريبارن في حديقة كالدرستونس . الرحلة ستقام يوم الثالثاء وأطفال نهاية   االسبوع  4 

مرحباً بهم ، سنقوم بحجز حافلة كبيرة ولقد حجزنا االستوربارن لكل اليوم .هنالك تكلفة تعتبر مشاركة من األهل لهذه الرحلة ، ومزيد 

 من التفاصيل سترسل قريباً .

• يوليو للمشاورات مع اؤلياء األمور . 31- 1األسابيع    

• ظهراً األحتفال بااألطفال المغادرين . هذه حفلتنا لألحتفال بنهاية السنة والتقدم المحرز من قبل جميع  1 - 38يوليو من الساعة   38 

 األطفال .سيكون وداعاً  حزيناً لألطفال المغادرين وأسرهم ونتمني لهم التوفيق في رحلتهم التعليمية ، كل األطفال مدعوين برفقة أسرهم

 ) يحب مرافقة األطفال من قبل ذويهم ( ظهراً ، مزيد من التفاصيل سترسل .

• ظهراً . 3:11يوليو الحضانة تغلق ابوابها للعطلة الصيفية الساعة  83   

 

 أجمل األماني                                                      

 فريق العاملين لدي ابركرومبي                                            


