
DECEMBER NEWSLETTER 

STAY PLAY AND LEARN  We welcomed over 40 

different families to our recent Stay Play and Learn 

sessions which is an amazing number! Our aim was to 

show you all the different ways 

children learn through play—in 

fact play is children’s work! We 

hope you’ve got lots of ideas for 

things you can do with your child 

at home. Remember to share anything you do with your 

child on Tapestry, our online Learning Journal system. 

Check out this page on our website for more information 

about how young children learn and the curriculum in 

the Early Years Foundation Stage: 

http://abercrombynurseryschool.co.uk/parents/useful-

links/ 

CHRISTMAS FUN!  We’re having so much fun with all 

our Christmas events! We were delighted to welcome 

our families to our special Christmas singalong events. 

Our older children enjoyed their Christmas lunch and 

pantomime and everyone is getting ready for party day 

on Wednesday! 

IMPORTANT DIARY DATES! 

 We finish the Autumn Term this Wednesday 20th 

December and close for the Christmas and New Year 

holiday 

 School will reopen for children on Tuesday 9th January 2018. Monday 8th January is a 

training day for our staff  

 A NEW YEAR’S RESOLUTION—BEING ON TIME Please can you help your child to make the 

best progress by being on time in the mornings. We open the doors at 8.45 am, yet some children 

are only arriving at 9.30 am, missing a whole 45 minutes of their education. Please try to get your 

child in for 9.00 am. In the afternoons, some children are being picked up as early as 2.00 pm, 

again missing a whole hour of their education. They will be missing the special things we do at the 

end of the day, such as Story and Rhyme times, or Together Time with Tam. Please pick your child 

up from 2.45 pm and by 3.00 pm at the latest. 

We’d like to wish all our families a very... 

 

 

 

The Abercromby Nursery Team                  
www.abercrombynurseryschool.co.uk 

Follow us on Twitter! @AbercrombyNS 



 نشرة ديسمبر األخيارية  

أبقي والعب وتعلم   رحبنا باكثر من 04 عائلة في ذلك اليوم وهو رقم مدهش ! كان هدفنا إظهار كل الطرق المختلفة 

في الحقيقة اللعب هو ما يفعله األطفال! نأمل ان تكون اكتسبت بعض –التي نستخدمها لتعليم األطفال عن طريق اللعب

األفكار التي يمكنك القيام بها مع طفلك في المنزل .تذكر ومن خالل تابستري يمكنك مشاركتنا بكل نشاطاتك المنزلية 

مع طفلك .علي موقعنا األلكتروني يمكنك الطالع علي هذه الصفحة ، لمزيد من المعلومات حول تعليم األطفال 

 الصغار والمناهج الدراسية في السنوات األولي من العمر :

http://abercrombynurseryschool.co.uk/parents/useful-links/ 

بهجة عيد الميالد المجيد  خالل هذه األيام الكل منشغل بفعاليات عيد الميالد المجيد ! كنا سعداء بالترحيب بعائالت 

األطفال لحضورهم  فعاليات عيد الميالد الخاصة بالغناء . األطفال االكبر سناً ابتهجوا واستمتعوا  بغداء و مسرحية 

 عيد الميالد ويتوقُون فرحاً للحفلة التي ستقام  يوم األربعاء القادم .

 مواعيد هامة للتذكير ! 

• ديسمبر قريباً لعطلة عيد الميالد المجيد وراس            السنة  04أخر يوم في هذا الفصل الدراسي يوم األربعاء  

 الميالدية  الجديدة .    

• يناير هو يوم تدريبي للموظفين لدي                  8يناير هو اول يوم دراسي لألطفال ،األثنين  9الثالثاء  

 ابركرومبي  .

قرار في السنة الجديدة – الحضور في الوقت المحدد للدراسة  إحضار طفلك في الوقت المحدد الصباحي يساعده علي 

 08وبذلك تضيع عليهم  4::9صباحاً ، لدينا بعض األطفال يصلون عند  8:08تحقيق تقدم أفضل . ابوابنا ُتفتح عند 

صباحاً علي الحد االقصي .وبالِمثل عند الظهيرة بعض اولياء األمور  9دقيقة تعليمية. رجاءاً إحضار طفلك عند 

ظهراً وهذه ساعة تعليمية اخري ضائعة من القصص واألغاني وقضاء الوقت مع المديرة ،  0يستلمون أطفالهم عند 

علي الحد االقصي . :و  0:08رجاءاً مره اخري إستالم األطفال عند  

 نتمني لكل عوائل األطفال .....                                   

 عيد ميالد مجيد                                          

 و                                                 

 سنة جديدة سعيدة                                            

 فريق العمل لدي ابركرومبي                                   


