
FEBRUARY NEWSLETTER 

WELCOME BACK! after our half term holiday. We hope 

you had a nice break with your children and that 

everyone is ready for more fabulous learning! We want 

to wish all our Chinese families a very Happy 

Chinese New Year! The children have been 

learning a lot about this vibrant festival in their 

rooms, and have made a dragon head to do dragon dances with Martin in PE. 

We also had some delicious Chinese themed lunches this week.  

STAY, PLAY AND LEARN All parents and carers are invited to join us next 

Monday and Thursday from 1.30 pm for an afternoon of fun and learning. As it 

is World Book Week, we will be hosting activities around stories to explore 

together. We will also be launching our new..... 

STORY SOFA!  As part of our Stay, Play and Learn all about supporting 

children’s language and literacy development we will be opening our book 

lending scheme in the last week of 

February. We now have a cosy “Story 

Sofa” where you can sit with your child 

and enjoy a story, and choose a new one 

to take home! Did you know that sharing a story with your child is 

one of the simplest and easiest ways to bring their development on? 

We want to make this as easy as possible for you, by providing the 

books free of charge, which your child can choose. We also have 

some dual language books, so you can read the story to your child 

in their home language, and then in English. This will help them 

learn English.  

WORLD BOOK DAY is on Thursday 1st March. We invite everyone to get dressed up as their 

favourite character from a book and bring that book in to show us on either Monday 26th 

February or Thursday 1st March—the same days as our Stay, Play and Learn sessions. 

PARENT GOVERNOR VACANCY  Look out for a letter about a vacancy for a parent governor 

on our Governing Body. Is this something you could do? Speak to Tam if you would like to find 

out more. 

PARENT CONSULTATIONS During this Half Term, we invite you to meet with your Key Person and talk 

together about all the progress that your child has made and how we can work together to help your child. 

Are you able to see the photos and videos on Tapestry? We can show you what your child has been 

doing. 

DIARY DATES  Please make a note of these upcoming dates: 

 23rd March: Finish for the Spring Holiday—2 weeks off! 

 9th April: Return to school 

 12th May: Our Saturday Open and Fun Day from 11.00 am—3.00 pm. We will 

be looking for lots of helpers to make our day go really well! 

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

Follow us on Twitter! @AbercrombyNS 



 نشرة فبراير األخبارية

عوداً حميداً بعد عطلة نصف الفصل الدرسي الثاني . نأمل أن تكون عطلتكم كانت لطيفة بصحبة األطفال ومتشوقون للجديد . نؤد أن 

نتمنى لجميع األسر  الصينية لدينا بسنة صينية جديدة سعيدة ،تعلم أطفالنا الكثير عن هذا المهرجان النابض بالحياة ، قاموا بصنع 

رأس تنين وتدربوا علي رقصة التنين مع مارتن في فترة التربية البدنية . خالل هذا األسبوع سنقدم وجبة صينية علي شرف هذا 

 الحدث.

 إبقى ،العب وتعلم  

من بعد الظهيرة من أجل المتعة والفائدة ، وبما إنه  03:1كل اولياء األمور مدعوون لألنضمام إلينا يوم األثنين والخميس الساعة 

 إسبوع الكتاب العالمي سنستضيف أنشطة محورها القصص لإلستكشاف معاً . سنقوم ايضاً بافتتاح .......

 أريكة سرد الحكايات 

دعم ومساعدة األطفال علي تحسين اللغة ومهارة تمييز الحروف والكتابة هو جزء من برنامج ابقي ،ألعب وتعلم .    في األسبوع 

األخير من شهر فبراير سيبداء برنامج إستالف وارجاع الكتب .لدينا األن اريكة سرد الحكايات حيث يمكنك الجلوس عليها مع طفلك 

واالستمتاع بقراءة كتاب وأختيار أخر لالستالف ، هل تعلم بأن مشاركة كتاب مع طفلك من ابسط وأسهل الطرق لتطورهم الذهني .. 

نحن نريد جعل كل هذا  سهالً قدر األمكان لكم، وذلك من خالل توفير الكتب القصصية مجاناً ،هنالك ايضاً كتب ثنائية اللغة حتي تتمكن 

 من قراءتها لطفلك بلغته األم ثم إعادتها مرة أخرى باللغة األنجليزية وهذا يساعد طفلك لتحسين لغتة .

 يوم الكتاب العالمي  

من مارس الجميع يمكنه ارتداء زي الشخصية القصصية المفضلة لديه ،يمكن لطفلك احضار قصتة المفضلة يوم األثنين 0يوم الخميس 

 والخميس لمشاركتها مع أصدقائه .

 مقعد شاغر في مجلس اإلباء 

لقد سلمنا رسالة توضحية لوظيفة ملء مقعد شاغر في مجلس األباء التابع لمجلس ادارتنا .اذا لديك اي استفسار يمكنك التحدث مع تام 

 المديرة.

 استشارات أولياء األمور 

ندعوك لالجتماع مع المسؤولة عن طفلك، خالل نصف الفصل الدراسي هذا لمناقشة التقدم المحرز،هل أمكنك الدخول الي موقع 

 تابستري ورؤية صور وفيديوهات طفلك ؟ يمكننا مساعدتك لرؤية كل هذا خالل األجتماع.  

 مواعيد مهمة 

• مارس ، اخر يوم دراسي لنصف الفصل الدراس وبداية أجازة الربيع . :3    

• ابريل تفتح الحضانة ابوابها مجدداً . 9    

• عصراً ، نحتاج مساعدة من اولياء األمور لنجعل اليوم  311:صباحاً الي 00311مايو السبت اليوم المفتوح للحضانة من  03  

 ناجحاً .

 

    تام وفريق حضانة ابركرومبي                                       


