JUNE NEWSLETTER

Follow us on Twitter! @AbercrombyNS

EID MUBARAK! To all our Muslim families. We hope you’ve
enjoyed your celebrations and want to say a big thank you to
families who have brought in treats for us so we can join in the fun
too—they were absolutely delicious!
STAY PLAY AND LEARN! It was great to welcome so
many of you into Nursery for these sessions, learning
about communication and books together. We hope
you’ve got lots of ideas for things you can do at home to
support your children to develop a love of books and
reading. Maybe over the long Summer holiday, you
could visit the local library to borrow some books? They
have special events on too.
UNITY THEATRE We enjoyed our visit to the Unity
Theatre. The children were so excited to be a part of
this story telling experience. They were enthralled by
Pippa and Eden as they told the story of Scribble and
Scrunch, and helped to tell the story with sound effects
and drawing parts of the story. They also stood on the
stage to perform some songs and took a bow!
NEW SCHOOLS It has been lovely to welcome staff
from schools that our older children will be going to from
September. We are working hard to share all the
amazing progress your children have made with them,
to make their transition to “big school” as smooth as
possible.
IMPORTANT DIARY DATES


For our older children who are leaving, end of
Nursery reports will go out, week commencing 3rd July.


We invite all our parents to make an appointment to see your Keyperson at the start or
end of the day before the end of term



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). We will be
having a buffet lunch together and would like to invite you to bring something to
share with everyone. Finger food might be easiest! There will be a magic clown at
the end of the afternoon and we invite you all to stay and enjoy the
show.


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

Best Wishes

The Abercromby Nursery Team
www.abercrombynurseryschool.co.uk

نشرة يونيو األخبارية
عيد مبارك لجميع عائالتنا المسلمة ،نأمل ان تكونوا استمتعتوا باألحتفال بعيد الفطر المبارك ونؤد ان نشكر كل من
شاركنا وأحضر بعض الحلويات اللذيذة.
أبقي ،العب وتعلم نرحب ونشكر كل من حضر هذه الجلسات ،وأخد فكرة عن طريقة قراءة الكتب والتواصل مع الطفل
 ،نأمل ان تكون تزودت بكثير من األفكار التي تساعدك لدعم أطفالك لتطوير حب الكتب والقراءة في المنزل  .ربما
خالل عطلة الصيف الطويلة يمكنك من زيارة المكتبة المحلية مع أطفالك القتراض بعض الكتب والسؤال عن برامجهم
الترفيهية المتنوعة .
مسرح الوحدة استمتعنا بزيارة المسرح  ،واألطفال فرحوا بمشاركتهم قي أحداث القصة  ،التقوا بيبيبا وايدن واستمعوا
الي قصة الخربشه والخربشات وساعدوا في القاء القصة بمساعدة المؤثرات الصوتية ورسموا جزء من القصة ،وفي
الختام قاموا باداء بعض األغاني وانحنوا للجمهور .
المدارس الجديدة من دواعي سرورنا ان نرحب بمدرسي المدارس التي سوف ينتقل اليها األطفال من سبتمبر القادم .
نحن نعمل بجد إلعالمهم بمدي التقدم المذهل الذي قام به أطفالكم لنجعل مرحلة إنتقالهم الي مدارسهم الجديدة سلس قدر
اإلمكان .
مواعيد هامة
األطفال المغادرون الي المدارس في سبتمبر  ،تقارير نهايه السنة الدراسية سوف ترسل في بداية االسبوع  3يوليو •.
ندعو جميع أولياء األمور بتحديد موعد مع المسؤول عن طفلك لمناقشة التقدم الدراسي ،بدايه اونهايه اليوم الدراسي •
قبل نهايه هذا الفصل الدراسي .
 21يوليو  13:11-21:11احتفال التخريخ  :احتفال نهاية السنة الدراسية والتقدم الذي احرزه األطفال خالل السنة • .
سنودع بعض من األطفال وأهاليهم ونحن حزينون علي فراقهم ونتمني لهم التوفيق في الخطوة التالية من رحلتهم .
مرحب بكل األطفال المغادرون وغير المغادرون في هذا األحتفال (يجب مرافقة أولياء األمورأطفالهم ) .سيقام بوفيه
للغداء ،وأود أن ادعوكم لجلب بعض األكالت التقليدية التي تمثل بلدانكم لمشاركتها مع الكل  ،سيكون من المستحسن أن
كان من نوعيه الطعام السهل التقاطه باألصبع  .سيكون هنالك مهرج سحري عند نهاية الظهيره وندعو الكل للمكوث
واألستمتاع بالعرض .
 12يوليوالحضانة ستغلق أبوابها 12:31لألجازة الصيفية •.
أطيب األماني
فريق الحضانة لدي ابركرومبي

