
OCTOBER NEWSLETTER 

WELCOME! to all our new children and families who have joined 

us in the last few weeks. We are very pleased you have joined 

our Abercromby family and hope you will be very happy and learn 

lots! 

WONDERFUL LEARNING Some children have begun Forest 

School, a six week block of activities based outside in our garden. 

The children have learned about fire safety, how to light fires 

using a fire steel, and are now able to move safely around the 

fire. They are learning how to cook on the fire too and have made 

toasted brioche, pancakes and cooked yummy sausages! Forest 

School is a very special part of what we do at Abercromby and 

we aim for all children aged 3-4 to experience the full course. We 

will also be introducing Forest School for our younger 2-3 

year old children later on in the year. 

NEW ROOM NAMES! We have changed the names of 

our rooms. Historically White, Green and Purple rooms were all named after the colour of paint 

on the walls.... We felt that it was now time to give them names that mean a bit more, so to tie 

in with our logo of an Apple Tree and motto “From little seeds, do great trees grow”, we are 

naming them after trees! White room, our biggest room, used for lunch, PE, Beatlife, and Little 

Seedlings, our Family and Toddler group, will now be known as Apple Tree Room. Green 

Room where our 2-3s play, will be Willow Tree Room and Purple Room where our 3-4s play 

will be known as Oak Tree Room. 

PRAMS, PUSHCHAIRS, BIKES AND SCOOTERS We do not currently have storage for these 

within our Nursery. We are looking into getting a shed for anyone who wants to leave their 

pushchair or bike here. Unfortunately, we cannot keep them inside as they are a trip hazard 

and block up fire exits. Some people do leave their pushchairs and bikes in our little yard 

where the bins are kept. We also ask that children get out of their pushchairs, and 

pushchairs are left outside the front door when dropping children off. It can get very crowded 

in our small cloakroom when everyone brings them inside.  

DIARY DATES 

 We had to cancel one of our Tapestry Coffee Afternoons. This will now be Thursday 

9th November at 2.00 pm. Come and find out how you can see what your child has 

been learning, using our Online Learning Journal System. 

 We will be holding Stay Play and Learn sessions. We invite you to come in and be a Nursery child 

alongside your own child and find out how they learn through play. Choose a sessions from 

Monday 27th November and Friday 1st December from 8.45 -10.30 am. 

Tam and the Abercromby Nursery Team                  
www.abercrombynurseryschool.co.uk 

Follow us on Twitter! @AbercrombyNS 



 نشرة اكتوبر األخبارية  

مرحباً ! بكل العوائل واألطفال الذين انضموا الينا خالل األسابيع السابقة . مسرورين بانضمامهم الي عائلتنا 

 ونأمل براحتكم والتقدم التعليمي الطفالكم من خالل حضانتنا . 

تعليم غني ورائع  بداءت الدورة االولي من المدرسة الغابية بمشاركة بعض األطفال وهي عبارة عن 

دورات مدتها ستة أسابيع وتقام في حديقة المدرسة من خاللها يتعلم األطفال الكثير مثل السالمة من الحريق 

 ،طريقة اشغال النار باستخدام مواد يدوية . أطفالنا اصبحوا قادرين علي التحرك بأمان حول النار .

لقد تعلموا ايضاً طريقة الطبخ علي النار كإعداد البانكيك وشوي السجق اللذيذ . المدرسة الغابية تعتبر جزء 

سنوات هذه التجربة .  4-3خاص جداً مما نقوم به في ابيركرومبي وهدفنا أن يخوض كل األطفال في عمر 

 سنقوم ايضاً بادخال هذه التجربة لألطفال األصغر سناً في وقت الحق من السنة الدراسية .

تغيير السماء الحجرات في الحضانة  لقد قمنا بتغيير اسماء الحجرات ، خالل تاريخنا ُسميت الحجرات 

بالبيضاء ، الخضراء والبنفسجية بناءاً علي الوان الطالء علي الجدران ، حان الوقت لربط اسماء الحجرات 

الحجرة البيضاء أكبر  -األشجار الكبيرة تنبت من البذور الصغيرة  -بشعارنا شجرة التفاح وقناعتنا بأن 

الحجرات والتي تقام فيها كل النشاطات مثل ملتقي األسرة والطفل ستعرف باسم شجرة التفاح ، الحجرة  

 الخضراء ستصبح شجرة الصفصاف اما الحجرة البنفسجية الي شجرة البلوط .

عربات األطفال ، الدراجات واالسكوتر لألسف في الوقت الحالي ليس لدينا مكان شاغر لتخزينها داخل 

الحضانة لتشكيلها خطراً لألطفال من خالل التعثربها وإغالق مخارج الحريق ،رجاءاً في الوقت الحالي 

تركها خارج المدخل الرئيسي عند إدخال طفلك عند الصباح ونحن نسعي للحصول علي سقيفه/ مظلة كبيرة 

 حتي ُنمكن األهالي من حفظها تحتها . 

 مواعيد مهمة  : 

• ظهراً. مرحباً بكم للتعرف علي   كيفية  2نوفمبر الساعة  9إجتماع تابستري الملغيء سيقام يوم الخميس  

 استخدام  نظام تابستري ومتابعة الرحلة التعليمية لطفلك علي االنترنت .  

أبقي والعب وتعلم ، ندعوكم للحضور والبقاء مع طفلك خالل الفترة الصباحية ويمكنك من خالل  •

 ذلك التعرف علي طريقتنا للتعليم من خالل اللعب ، في التواريخ االتية : 

صباحاً . 11:31- 5:48ديسمبر ما بين  1نوفمبر والجمعة  22االثنين   

 

 تام وفريق حضانة ابيركرومبي                                   
                    

                  www.abercrombynurseryschool.co.uk 


