
JUNE NEWSLETTER 

EID MUBARAK! To all our Muslim families. We hope you’ve 

enjoyed your celebrations and want to say a big thank you to 

families who have brought in treats for us so we can join in the fun 

too—they were absolutely delicious!  

STAY PLAY AND LEARN—

Maths is all around!  It was great to welcome so many 

of you into the Nursery garden for these sessions, 

exploring together how Maths is everywhere. We hope 

you’ve got lots of ideas for things you can do at home 

to support your children to develop Mathematics in a 

practical, hands on way.  

NEW SCHOOLS It has been lovely to welcome staff 

from the 16 different schools that our older children will 

be going to from September. We are working hard to 

share all the amazing progress made, and our 

knowledge of your children, with their new teachers, to 

make their transition to “big school” as smooth as 

possible. 

IMPORTANT DIARY DATES  

 New Starters Meeting for our new families 

joining our school next September, on 9th July at 

1.45 pm. Returning families are also welcome to 

attend as Tam goes through how and what 

children will be learning, and how to support your 

child as they start Nursery. 

 Knowsley Safari Park Outing on 10th July. 

Please return your forms and money asap! 

 Reports: For our older children who are leaving, end of Nursery reports will go out, week 

commencing 16th July.  

 Parents’ Progress Meetings: We invite all our parents to make an appointment to see your 

Keyperson at the start or end of the day before the end of term and celebrate your child’s progress. 

 Celebration Day: 18th July 12.00-3.00 pm This is our party to celebrate the end of the year and the 

progress all our children have made over their time here. We will be saying a sad goodbye to some 

of our children and families and wishing them the very best on the next step of their journey. This 

afternoon is for everyone to attend—all our 2s, 3s, 4s and 5s with their families (all children must 

have an adult with them). We will be having a buffet lunch together and would like to invite you to 

bring something to share with everyone - finger food please as this is easiest! There 

will be a magic clown at the end of the afternoon and we invite you all to 

stay and enjoy the show. 

 24th July: Nursery closes for the Summer Holiday at 1.30 pm.  

Best Wishes 

The Abercromby Nursery Team                  
www.abercrombynurseryschool.co.uk 

Follow us on Twitter! @AbercrombyNS 



 

 

 نشرة يونيو األخبارية

نتمنى أن تكونوا قد إسمتعتوا بإحتفالية العيد المبارك وشكراً جزيالً لكل الهدايا  لجميع العائالت المسلمة عيد مبارك
 والحلويات اللذيذة التي تعكس تقاليد العيد والمسلمين .

 

الرياضيات في كل مكان حولنا! من دواعي سرورنا قدوم الكثيرين من أولياء األمور إلي حديقة   أبقى ألعب وتعلم
الحضانة خالل هذه الجلسة وإستكشافهم مع أطفالهم كيفية وجود الرياضيات في كل النشاطات المختلفة. نأمل أن تكون 

 .قد حصلت علي الكثير من األفكار التي يمكنك تنفيذها في المنزل لدعم وتطوير الرياضيات بطريقة عملية مع األطفال

 

مدرسة سيبدأ فيها أطفالنا األكبر سنا مرحلة جديدة من شهر سبتمبر  61سعدنا بالترحيب بمعلمين من  المدارس الجديدة
 .المقبل، لقد شاركناهم الرحلة التعليمية لطفلك ومدي التقدم المذهل لألطفال مما يجعل مرحلة اإلنتقال سلسة بقدر اإلمكان

 

 -مواعيد هامة :

 64:1يوليو في تمام الساعة  9إجتماع ألولياء أمور األطفال الذين سينضمون إلى حضانتنا في سبتمبر المقبل ، يوم *

ظهراً، ألولياء أمور األطفال العائدين في سبتمبر مرحبا بكم ايضاً في هذا اإلجتماع، اإلجتماع يدور عن كيفية تعليم 
 األطفال في الحضانة وكيفية دعم الطفل أثناء بدءه الحضانة.

يوليو، الرجاء إرجاع اإلستمارات الخاصة بالرحلة والدفع في أسرع وقت  61الرحلة إلى منتزه نوزلي السياحي يوم  *

 ممكن.

 يوليو. 61تقارير نهاية العام الدراسي لألطفال المغادرين إلى المدارس، سترسل التقارير في اإلسبوع الموافق  *

* الرجاء من أولياء األمور تحديد موعد مع مشرفة الطفل في بداية أو نهاية اليوم الدرسي قبل نهاية هذا النصف من 
 الفصل الدراسي األخير وذلك لمناقشة تقدم الطفل الدراسي .

ظهراً وهذا اإلحتفال بمناسبة نهاية العام الدراسي والتقدم الدراسي  63421يوليو الساعة  61الموافق  يوم اإلحتفال*

المحرز من قبيل األطفال خالل العام الدراسي وسنودع بعض أطفالنا وعائالتهم ونتمنى لهم األفضل في خطواتهم 
القادمة، هذا اإلحتفال لجميع العائالت في الحضانة، ستكون هناك مأدبة غداء ونود منكم أيضاً المشاركة في هذه المأدبة 

 ببعض األطعمة، سيشرفنا مهرج سحري في نهاية فترة بعد الظهر نرجوا أن تقضوا وقتاً ممتعاً.

 بعد الظهر لبدء العطلة الصيفية. 6421يوليو تغلق الحضانة أبوابها الساعة  :3 *

 

 أطيب األماني
 فريق حضانة أبركرومبي

www.abercrombynurseryschool.co.uk 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.abercrombynurseryschool.co.uk&data=02%7C01%7C%7C9f4da9c643bb4930a7ae08d5d9fc182c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636654599112029425&sdata=24c5JLPD%2FnR7bgbhGI1Yxx%2Fz0w9BSNDlgUF

