APRIL NEWSLETTER

Follow us on Twitter! @AbercrombyNS

WELCOME BACK after the Spring Break. We hope the children enjoyed their two
weeks off and feel rested and refreshed, ready for another fabulous half term of
learning. A big welcome too, to all our new children joining us in Willow Tree room.
ABERCROMBY FUN AND OPEN DAY will be on Saturday 12th May 11.00
am to 3.00 pm. This is to celebrate our amazing Nursery and encourage
people to visit and see it for themselves. There will be Forest School and
Beatlife drumming sessions to join in with, bouncy castle and donkey
rides, craft activities, face painting and games, and of course
refreshments and ice cream! We need lots of help so do speak to Tam if
you can help, and invite all your friends to join in with the fun!
HENS AND EGGS! Wilma and Cindy, two rare bred hens, recently came for
a visit. The children were very excited to meet them and learned how to feed
them. We now have some eggs to look after in an incubator and are counting
the days until the chicks hatch out. It takes 21 days for a chick to grow inside
the egg and so we think Hatching Day will be around 9th May. The children
are learning all about life cycles and how to have respect for living things.
SAFE SHOES Please remember the children need safe
shoes to run, climb and jump safely in our garden. This
means enclosed shoes, so no sandals or jellies which can
cause children’s feet to slip. Also no laces please! We are
supporting children to put shoes on and off
independently and so shoes with Velcro
fastenings are the best.
TRANSITION TO RECEPTION Our older
children will now know which Primary
School they are moving on to this September; this is very
exciting for them! We will be inviting their new teachers in
to meet the children here, to help make the change as
smooth as possible for them.
DIARY DATES FOR THE SUMMER TERM
May 12th: Open and Fun Day 11 am to 3 pm
May 23rd: Unity Theatre trip for our older children
May 28th to 1st June: Half Term Week
June 27th: INSET day for staff. School is closed to children. Please note the CHANGE OF DATE.
July 10th: Whole school outing to Knowsley Safari Park. Parents are invited to come along too. Letters will
go out with more information later and there will be a charge to cover costs.
July18th: Celebration Day. This is our end of year big family event where we
say “Goodbye” to all our leavers
July 24th: School closes for the Summer holidays
Best Wishes

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

نشرة أبريل األخبارية
عوداً حميداً بعد عطلة الربيع  ،نتمنى األطفال استمتعوا بالعطلة وعادوا وهم يشعرون بالراحة واألنتعاش لهذا النصف
الفصل الدراسي الجديد  .نرحب ترحيب حاراً بكل األطفال الجدد الذين إنضموا الي رفاقهم في حجرة الصفصاف .
يوم ابركرومي المفتوح للمرح وسيقام يوم السبت الموافق  11مايو من  11صباحا ً الى  3عصراً  .هذا اليوم هو
لألحتفال بحضانتنا الرائعة وحث لألخرين لزيارتنا واستكشاف ذلك بانفسهم  .ستكون هنالك فعاليات مختلفة من بينها
المدرسة الغابية والقرع علي الطبول  ،القفز علي القالع الهوائية  ،ركوب الحمير  ،األنشطة الحرفية  ،الرسم على
الوجؤه واأللعاب وبالطبع المرطبات وااليسكريم  .نحتاج الكثير من المساعدة ! اذا كان باستطاعتك تقديم إي مساعدة ،ال
تتردد  ،تحدث مع المديرة تام والرجاء دعوة أصدقائكم لهذه األحتفالية .
الدجاج والبيض ويلما وسيندي دجاجتان نادرتان قامتا بزيارة حضانتنا  ،األطفال كانوا في قمة الحماس لمقابلتهم
وتعلموا طريقة إطعامهم  .لدينا بيض في الحاضنة  ،يستغرق  11يوم الكتمال نمؤ الكتاكيت ونعتقد بأن  9من مايوهو
موعد الفقس  ،متشوقون لهذا اليوم .
أحذية أمنة رجاءاً وللتذكير األطفال يحتاجون الى أحذية آمنة للجري  ،التسلق والقفز خارجا ً في الحديقة  ،نعنى بهذا
األحذية المغلقة وليست الصنادل او الصنادل الهالمية التي قد تتسبب في األنزالق وايضا ً ال نحبذ األحذية ذات االربطة بل
نفضل ذوات الشرائط الالصقة حيث اننا نشجع ونساعد األطفال لخلع ولبس أحذيتهم بأنفسهم .
األنتقال إلى المدارس األبتدائية أطفالنا علي معرفة بمدارسهم المستقبلية .قمنا بتقديم دعوة لمعلميهم لمالقاتهم في
حضانتنا وهذا يساعد على جعل مرحلة األنتقال سلسه بقدر األمكان .
تواريخ للتذكير
مايو  :يوم ابركرومبي المفتوح الممتع من  11صباحا ً _ 3عصراً11 .
مايو  :الرحلة إلى مسرح الوحدة وهي لألطفال األكبر سنا ً 13 .
مايو _ 1يونيو :أجازة منتصف الفصل الدراسي األخير 18 .
يونيو  :يوم تدريبي للمؤظفين  ،الحضانة مغلقة  .يرجى مالحظة في تغيير التاريخ 17.
يوليو :رحلة الحضانة الى منتزه نوزلي للحيوانات ،اؤلياء األمور مدعوون للذهاب  ،سنرسل رسائلللتوضيح أكثر 11
وستكون هنالك رسوم لتغطيه التكاليف .
يوليو  :يوم األحتفال وهو الحدث السنوي العائلي الكبير الذي نقيمه كل نهاية كل عام دراسي لوداع احبابنا 18
المغادرون .
يوليو  :اخر يوم دراسي وأغالق أبواب الحضانة للعطلة الصيفية 14.

أطيب األمنيات

