
SEPTEMBER NEWSLETTER 

WELCOME ! 

I am Tam, the proud Head Teacher of this wonderful school. Do pop by my 

office, the door is usually open, to say hi! Welcome back to all our returning 

children, who have all grown up over the Summer holidays and are enjoying 

being our  “Nursery Experts”. Some children have swapped rooms and have 

had to get to know their new adults, but this has gone really smoothly. We’d 

also like to welcome all our new starters, who are all doing so well at getting to 

know Nursery routines and are settling really well. 

KEYPERSON 

Do you know who your child’s Keyperson is? Every child in Abercromby is assigned to one of 

the Nursery staff as their “Keyperson”, or special grown up. A Keyperson is someone your 

child will form a special bond with, getting to know your child really well. They make 

observations about your child’s learning, assess how they are doing and plan next steps for 

learning for them. There is a display up in each room to show who your child is with but if 

you’re not sure just ask. This is also shown on our Info TV in the entrance hall. At the end of 

October and beginning of November, we invite you to make an appointment with your 

Keyperson to talk about how your child is doing. 

TAPESTRY ONLINE LEARNING JOURNALS 

We use Tapestry Online Learning Journals, to record your child’s progress. This is very 

exciting because you are able to log on and see photos and video of what your child gets up to 

during the day. It is lovely to sit with them at home, look at their photos and talk about their 

learning together! Speak to us if you are not logged on yet, so we can help you. 

NURSERY SPACES 

At the start of the year we always have a few spaces, as many of our children have moved 

onto Reception classes in Primary schools. Do you know anyone with a child who is 2, 3 or 4 

and would like to come and join the fun at Abercromby? We know that personal 

recommendation is the most powerful advertisement!   

WONDERFUL LEARNING! 

We’ve only been back a few weeks but 

already there has been fantastic learning 

taking place! The children were very excited 

when they went into the garden for the first 

time after the Summer holidays and saw all 

the fruit on the trees. They wandered around 

picking the fruit and eating it, their cheeks 

were full like hamsters!  

We also have some other extra activities 

through the week, carefully planned to 
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develop the children in many ways. On Wednesdays, children have 

Physical Education or PE with our fabulous PE specialist Martin. On 

alternate Mondays and Fridays, Beatlife come in to develop 

children’s sense of music and rhythm, proven to help children with 

learning to read. Forest School will be starting very soon and the 

children will all get a turn in small groups, over the year.  

FAMILY AND TODDLER GROUP “LITTLE SEEDLINGS” 

We run these stay and play sessions for all our families with children 

aged from babies to 4, in our White Room on a Thursday morning 

from 9.00-11.00 am. You can bring your child, play alongside them, 

have a cup of tea or coffee and some toast. You can also help your 

child explore our wonderful garden. (Parents must stay with their children and look after them 

at all times) 

SOME REMINDERS TO HELP THINGS RUN SMOOTHLY! 

 Abercromby is a Nursery School, not a Day Nursery. This means that we operate like 

bigger schools with a clear start and finish time. We start at 8.45 am and children finish 

at 3 pm. Learning activities for the children are timetabled throughout the day and if your 

child is late, they will miss out on important learning opportunities.  

 We also have some children being collected very early from 2.00 pm onwards. We ask 

you to leave your child with us until 2.45 pm, or they will miss fabulous things like 

“Together Time”, where we learn about our Abercromby Values, sing special songs and 

choose a Star of the Week, someone who has really impressed us with how they are 

doing. 

 If your child has a school lunch and is going to be late, please ring and let us know by 

9.30 am so we can add them to our lunch numbers. If you arrive later than this and we 

have not been told, sadly, there will be no school lunch for them.  

 Now it is getting cooler, your child needs to bring in a warm and waterproof coat (or buy 

a school coat!) and wellington boots so they can access the garden. We really do go out 

in all weathers and the children love experiencing this!  

DIARY DATES 

 Tapestry Coffee Morning and Afternoon. Come and find out all about how we use 

Tapestry to record and celebrate your child’s learning, and how you can get involved. 

Dates and times are Monday 9th October 9.00-10.00 am and Thursday 12th October 

2.00-3.00 pm 

 Friday 20th October is a training day for staff and the school will be closed to children 

 The Half Term holiday is from Monday 23rd—Friday 27th October and 

the school will be closed for the week. We reopen as usual on 

Monday 30th October. 

Thank you very much for all your support! 

Tam and the Abercromby Nursery Team 



 

 نشرة سبتمبر األخبارية 

 مرحباً !

أنا تام فخورة بكوني مديرة هذه المدرسة . يمكنك في إي وقت المرور بمكتبي وإلقاء التحية فمكتبي دائماً مفتوحة 

ابوابه ! أطفالنا من السنة السابقة مرحباً بكم لقد كبرتم خالل العطلة الصيفية ومستمتعون بكونكم اصبحتم "خبراء 

الحضانة ". بعض األطفال تم تحويلهم الي الحجرة األخري، تاقلمهم وتعرفهم علي العاملين في الحجرة الجديدة تم 

 بسالسة . نرحب ايضاً باطفالنا الجدد الذين يتاقلمون علي الروتين في الحضانة ولكن استقروا جيداً .          

 الشخص المسؤول عن طفلك    

هل تعرف من هو الشخص المسؤول عن طفلك "كيبرسون " ؟ كل عاملة في الحجرات الدراسية مسؤولة عن عدد 

معين من األطفال وتعرف بال"كيبرسون " وهي تعمل علي إقامة رابطه قوية بينها وبين الطفل وتتعرف عليه 

جيداً. تدون مالحظات عن تعليمه وتقوم بتقييم هذه المالحظات  وتضع خطه للخطوات الجديدة في رحلته 

التعليمية .  في جدار العرض في كل حجرة تعرض صور األطفال والمسؤولة عن كل طفل ويظهرذلك ايضاً علي 

الشاشة الخارجية عند المدخل ،إذا اردت مزيداً من التوضيح يمكنك السؤال. ندعوك لتحديد موعد مع الكيبرسون 

 في نهاية شهر اكتوبر وبداية شهر نوفمبر لمناقشة التقدم الذي احرزه طفلك .    

 تابستري الرحلة التعليمية عبر األنترنت              

نحن نستخدم تابستري لتوثيق التقدم الذي يحرزه طفلك ، الجيد انه يمكنك الدخول ومشاهدة ما يفعله طفلك خالل  

اليوم الدراسي في الحضانة ،فمن الرائع الجلوس معاً في البيت والتحدث معهم  عن الصور والفيدوهات وما 

 تعلموه . إذا واجهتك صعوبه التسجيل والدخول الي تابستري فضالً اخطرنا للمساعدة   

 أماكن شاغرة في الحضانة      

بداية كل عام دراسي جديد تكون لدينا أماكن قليلة شاغرة ، نسبه ألنتقال األطفال األكبر سناً الي مدارسهم األبتدائية 

من العمر لالنضمام الي حضانتنا الرائعة، ونحن نعلم بأن  4-2، يمكنك إخبار معارفك الذين لديهم أطفال ما بين 

 التزكية الشخصية هي اكبر أعالن . 

 تعليم ممتع ورائع ! 

 بداءنا من أسابيع قليلة، ولكن األنشطة التعليمية أخذت مكانها في الجدول األسبوعي ! .

األطفال كانوا في قمة الفرح عند خروجهم للحديقة للمرة األولي منذ عودتهم من األجازة الصيفية ، ومشاهدة 

 األشجار وهي محمله بالفواكة ، تجولوا حولها وقطفوا الفواكة واكلوها ، كانت افواههم ملئ كحيوان الهامستر .  

ايضاً هنالك انشطة اخري أضافية تخطط بعناية لتطوير األطفال وتقام  خالل األسبوع  . يوم األربعاء يوم التربية 

البدنية مع مارتن . بالتبادل االسبوعي يوم األنين والجمعة بيتاليف )الموسيقي ( ُتنمي ُشعور الطفل الموسيقي 

واأليقاع وثبت بانها تساعد األطفال علي القراءة والكتابة . المدرسة الغابية ستبداء قريباً وكل األطفال سياخدون 

 دوراً علي مدار السنة الدراسة .     

 ملتقي العوائل واألطفال  "الشتالت الصغيرة " 

صباحاً في الحجرة البيضاء، لألطفال حتي عمر الرابعة . أحضر  11-9الذي ُيقام كل يوم خميس ما بين  

طفلك وقم باللعب معه جنباً الى جنب، وتناول كوب من الشراب الدافئ ويمكنكما استكشاف حديقتنا الرائعة )يجب 

 علي كل اولياء االمور البقاء مع أطفالهم في جميع األوقات( .



 

 بعض النقاط التي تساعد في سير األمور بسالسه 

 ابيركرومي هي مدرسه حضانه وليست حضانه خاصة ، وبمعني إننا نعمل في نفس زمن المدارس حيث نبداء •

بعد الظهيرة . خالل اليوم الدراسي يتم ترتيب جدول زمني لالنشطة  0433صباحاً وينتهي الدوام عند  5448عند 

 التعليمية المختلفة لألطفال ، إذا تاخر طفلك عن الحضور في الوقت المناسب ستفوت عليه فرصة تعليميه.

• .  2448بعض األهالي ياخذون أطفالهم في وقت مبكر ، عند الساعة الثانية بعد الظهر . رجاءاً ترك طفلك حتي  

حتي ال تفوته اشياء رائعة مثل زمن تجمع كل األطفال معاً ،حيث يتعلم األطفال من خالل اغاني خاصة قيم 

 ابيركرومبي ويتم أختيار نجم األسبوع من األطفال.

• إذا طفلك يتناول الوجبة المحضره في المدرسة، وعند إي ظرف سيتاخر فالرجاء األتصال بالمكتب واخطارهم  

 حتي يتم اضافته الي قائمة الحضور للوجبة وتجهيزها له ، ولكن في حالة عدم االخطار لألسف لن يتم اضافته .

• الجو اصبح مائالً للبرودة هذه األيام ،طفلك يحتاج الي معطف دافي واقئ للمطر )إذا اردت يمكنك الشراء من  

مكتب المدرسة ( وحذاء المطر المطاطي عند الخروج للحديقة ، األطفال يحتاجون الي الهواء الطلق في مختلف 

 انواع الطقس . 

 مواعيد للتذكير  

• ملتقي تابستري ، للشرح المفصل عن تابستري وامكانية مشاهدة  الرحلة التعليمية لطفلك خالل األنترنت . سيقام  

بعد الظهيرة .  0-2اكتوبر من  12صباحاً ،ويوم الخميس  13-9اكتوبر من  9يوم األثنين   

• اكتوبر ، يوم تدريبي لكل العاملين في المدرسة وعلي هذا األساس المدرسة مغلقة . 23الجمعة    

• اكتوبر ، ستفتح المدرسة أبوابها مجدداً يوم األثنين  22 - 20أجازة منتصف الفصل الدراسي االول ستبداء من  

اكتوبر في الوقت الدائم .  03  

 نشركم جزيل الشكر علي كل ما تبذلونه من دعم !

 تام وفريق العاملين لدي ابيركرومبي  


