
MARCH NEWSLETTER 

NEWS Although this has been a short half term, there has been lots of 

wonderful learning in both rooms—have a look at the displays. The children 

have also loved the opportunity to experience snow, exploring how it feels and 

changes, learning how to build a snowman and how to sledge on our hill. 

We’ve even learned to catch snowflakes on our 

tongue! 

FAMILY EVENTS We have had a great turn out for 

our recent Internet Safety coffee mornings and our 

Stay Play and Learn sessions around books and 

reading; this coincided with World Book Day. We 

had so much fun dressing up as characters from our 

favourite books. It is great to see so many of you 

choosing books to enjoy with your children at home, 

from our new Story Sofa lending library. 

ABERCROMBY FUN AND OPEN DAY 

will be on Saturday 12th May. We will 

celebrate our amazing Nursery, have lots 

of fun things like donkey rides, bouncy 

castles and games and encourage people to visit 

and see it for themselves. We need lots of help! We 

will be holding a meeting for any families who feel 

they can help on Wednesday 11th April at 10.30 am. 

Do speak to Tam if you’d like to help, and invite all 

your friends to join in with the fun!  

NURSERY PLACES We will be full in the Summer 

Term. Do you know anyone who would like their 

child to come to Abercromby? We will soon be 

making arrangements for our September intake so encourage your friends to get their children’s 

names down on our waiting list. 

RECEPTION PLACES 2018 Families of children who are moving on to Reception classes in 

September will find out the primary school they’ve been allocated on Monday 16th April. Please let 

us know which school they will be going to, so we can start to plan transition activities to make the 

move to “big school” smooth for them. This will include visits from their new teachers into our 

Nursery, so children and teachers can get to know each other. It’s a very exciting time for them! 

INSET DAY Our last training day for staff in this school year will be on Wednesday 16th May. School 

will be closed to children that day. 

EASTER HOLIDAY We close for the 2 week Easter break on Friday 23rd March. School will reopen 

on Monday 9th April. 

Have a lovely break! 

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

Follow us on Twitter! @AbercrombyNS 



 نشرة مارس اإلخبارية

 
علي الرغم من قصر هذا النصف من الفصل الدراسي كانت هناك أجواء تعليمية في كلتا الحجرتين، ألقي نظرة على الصور أخبار 

بالجدارية، أحب األطفال فرصة تجربة األجواء الثلجية ومعرفة ملمسه وكيف يتحول إلى ماء كما تعلموا كيفية عمل رجل الثلج 
 والتزحلق من فوق التل والتقاط رقائق الثلج بألسنتهم.

لقد حققنا نجاحاً كبيراً في ندوة السالمة اإللكترونية ودورة أبقى والعب وتعلم والتي كانت تركز على الكتب و مناسبات عائلية 

يوم الكتاب العالمي الذي كان لدينا فيه الكثير من المرح حيث تنكرنا بأزياء الشخصيات القصصية المفضلة   القراءة وتزامن ذلك مع
 لدينا ،من الرائع رؤية الكثير من أولياء األمور يستلفون كتبا من أريكة سرد الحكايات لمشاركتها مع أطفالهم في المنزل .

مايو بحضانتنا الرائعة وسيكون هناك الكثير من األشياء  21سيقام اإلحتفال يوم السبت الموافق   يوم أبركرومبي المفتوح للمرح

وألعاب أخري ندعو الجميع للحضور ورؤية ذلك بأنفسهم، نحتاج  -الباونس كاسل -والفعاليات الممتعة كركوب الحمير، القالع الهزازة
صباحاً لمقابلة أي من العوائل  21:01أبريل المقبل في تمام الساعة  22إلى الكثير من المساعدة، سيكون هناك إجتماع يوم األربعاء 

التي ترغب لتقديم المساعدة، تحدث إلى المديرة تام إذا شعرت بإمكانك المساعدة كما يمكنك دعوة كل أصدقائك لإلنضمام إلينا في ذلك 
 اليوم المفتوح .

لحضانة ممتلئة خالل فصل الصيف، إذا كنت تعرف أي شخص يرغب في أن ينضم طفله إلي عائلة ا أماكن في الحضانة

أبركرومبي؟، سنقوم قريبا بإتخاذ الترتيبات الالزمة إلستقبالهم في سبتمبر، قم بتشجيع أصدقائك علي وضع أسماء أطفالهم في قائمة 
 اإلنتظار لدينا. 

أسر األطفال الذين سينتقلون إلى المدارس اإلبتدائية في سبتمبر المقبل ستظهر نتيجة   1122نتائج القبول في المدارس لعام 

أبريل، الرجاء إعالمنا بالمدرسة التي سيذهبون إليها حتي نبدأ بتجهيزهم لمرحلة اإلنتقال لتتم بسهولة وسالسة  21القبول يوم اإلثنين 
إلى مدارسهم المستقبلية وهذا يتضمن زيارة أساتذتهم من مدارسهم اإلبتدائية التي تم قبولهم بها ،إلى حضانتنا لمالقاتهم والتعرف 

 عليهم ، سيكون ذلك وقتاً ممتعاً بالنسبة ألطفالنا الصغار.

مايو المقبل وسيكون يوما تدريبياً لكل للعاملين  في الحضانة وسيتم إغالق المدرسة في هذا  21ويوافق األربعاء   اليوم التدريبي

 اليوم. 

 9مارس الجاري وستفتح الحضانة أبوابها مجدداً يوم اإلثنين  10مدتها إسبوعين ،أخر يوم دراسي الجمعة و عطلة عيد الفصح

 أبريل المقبل. 
 
 

 نتمني لكم عطلة سعيدة
 

 تام وفريق حضانة أبركرومبي                                    
 

 


