Follow us on Twitter! @AbercrombyNS

SEPTEMBER NEWSLETTER
WELCOME! I am Tam, the proud Head Teacher of this
wonderful school. Do pop by my office, the door is usually
open, to say hi! Welcome back to all our returning children, who have all grown up
over the Summer holidays and are enjoying being our “Nursery Experts”. Some
children have swapped rooms and have had to get to know their new adults, but
this has gone really smoothly. We’d also like to welcome all our new starters and
their families, who are all doing so well at getting to know Nursery routines and are
settling brilliantly.
SOME SAD NEWS Some of our families will have noticed that Vicki, our part time
teacher in Oak Tree Room has not been around. Over the Summer Holidays she was involved in a
very serious car accident. Thankfully she and her family are on the road to recovery, but she will
need more time off. In the meantime Fran will be taking on the role of teacher in Oak Tree full time,
ably supported by Mandy, Salma and Bev. Wendy, our regular supply, a very experienced Early
Years Teacher, will be providing cover in both Oak Tree and Willow Tree.
NEW FAMILIES COFFEE MORNING AND AFTERNOON WITH TAM I’d like to invite all our new
families along to a Coffee Morning/Afternoon. These will be held on Monday 8th October at 9.0010.00 and Thursday 11th October 1.30– 2.30. We’ll have a chat about how your child is settling in,
and introduce you to our Tapestry Online Learning Journals.
TAPESTRY ONLINE LEARNING JOURNALS We use Tapestry
Online Learning Journals, to record your child’s progress. This is
very exciting because you are able to log on and see photos and videos of what your child gets up to
during the day. It is lovely to sit with them at home, look at their photos and talk about their learning
together! Speak to us if you are not logged on yet, so we can help you.
KEYPERSON Do you know who your child’s Keyperson is? Every child in Abercromby is assigned to
one of the Nursery staff as their “Keyperson”, or special grown up. A Keyperson is someone your
child will form a special bond with, getting to know your child
really well. They make observations about your child’s
learning, assess how they are doing and plan next steps for
learning for them. There is a display up in each room to show
who your child is with but if you’re not sure just ask. In a few
weeks we will invite you to make an appointment with your
Keyperson to talk about how your child has settled in and is
doing.
NURSERY SPACES At the start of the year we always have a
few spaces, especially for 3-4 year olds, as many of our
children have moved onto Reception classes in Primary
schools. We know that personal recommendation is the most
powerful advertisement!
WONDERFUL LEARNING! We’ve only been back a few
weeks but already there has been fantastic learning taking
place! The children were very excited when they went into the

garden for the first time after the Summer
holidays and saw all the fruit on the trees.
They wandered around picking the fruit and
eating it, their cheeks were full like hamsters!
We’ve also made our own apple juice.
Beatlife, our music and drumming session,
has started back up on alternate Monday and
Friday mornings. This helps children develop
focus, concentration, listening and attention
skills; these kinds of activities are also proven
to develop early reading skills.
Martin our fabulous and fun PE expert comes
in every Wednesday to lead sessions with
the children. Developing physical skills is crucial to healthy brain development. As you can see we
are fully committed to developing our little learners at Abercromby!
FAMILY AND TODDLER GROUP “LITTLE SEEDLINGS” We run these stay and play sessions for
all our families with children aged from babies to 4, in our Apple Tree Room on a Thursday
morning from 9.00-11.00 am. You can bring your child, play alongside them, have a cup of tea or
coffee and some toast. You can also help your child explore our wonderful garden. (Parents must
stay with their children and look after them at all times).
SOME REMINDERS TO HELP THINGS RUN SMOOTHLY!


Abercromby is a Nursery School, not a Day Nursery. This means that we operate like bigger
schools with a clear start and finish time. We start at 8.45 am and children finish at 3 pm.
Learning activities for the children are timetabled throughout the day and if your child is late,
they will miss out on important learning opportunities.



Packed lunches are going well. The children are really interested in all the different things
every one brings in— but no crisps or sweets please. Children do not need juice as we
provide water.



We provide a range of healthy snacks every day—fruit, cereal, crackers and cheese,
breadsticks with dip etc. We ask for a voluntary contribution of £1 to help us pay for this (£2 if
your child is full time). You can pay for half a term if this is easier—£6 or £12.



Now it is getting cooler, your child needs to bring in a warm and waterproof coat (or buy a
school coat) and wellington boots so they can access the garden. We really do go out in all
weathers and the children love experiencing this!



Please put your child’s name on EVERYTHING!!

DIARY DATES


Wednesday 17th October is a training day for staff and the school will be closed.



The Half Term holiday is from Monday 22nd —Friday 26th October and the school will be
closed for the week. We reopen as usual on Monday 29th October.
Thank you very much for all your support!

Tam and the Abercromby Nursery Team

نشرة سبتمبر األخبارية
مرحبا بكم ! أنا تام ،المديرة الفخورة بمدرستها .مرحبا بكم في مكتبي فالباب دوما مفتوحا ً لكم! وعوداً حميداً لألطفال من السنة
السابقة ،كبرنا خالل العطلة الصيفية ومستمتعون بكونكم خبراء الحضانة األكبر سناً .بعض األطفال إنتقلوا إلي الغرفة األخري
وتعرفوا علي العاملين فيها وهذا تم بسالسة .نود أيضا ً الترحيب بكل األطفال الجدد وعائالتهم ،أطفالنا الجدد إستقروا جيداً في
أجواء الحضانة وتعرفوا علي الروتين اليومي.
بعض األخبار المحزنة بعض العوائل الحظت غياب مدرستنا فيكي التي تعمل في حجرة شجرة البلوط .خالل العطلة الصيفية
تعرضت لحادث سيارة خطير .نحمد هللا إنها وعائلتها في طريقهم للشفاء ولكنها تحتاج مزيداً من الوقت للراحة .في هذه األثناء
فران ستعمل كل األسبوع في حجرة شجرة البلوط بمساعدة من ماندي ،سلمى وبيف .ويندي وهي معلمة ذات خبرة عالية في مجال
األطفال ستعمل لتغطيه في كال الغرفتين البلوط والصفصاف.
دعوة للعوائل الجديدة لتناول القهوة مع تام أود دعوة كل العوائل الجديدة لتناول القهوة .يومي األثنين  8اكتوبر من 01 - 9
صباحا ً ويوم الخميس  00اكتوبر من  03:1- 03:1ظهراً لنتحدث حول كيفية إستقرار طفلك في الحضانة ولتتعرف أكثر عن
تابستري وتتبع الرحلة التعليمية األلكترونية لطفلك.
تابستري الرحلة التعليمية األلكترونية نستخدم في الحضانة تطبيق تابستري لتسجيل تطور طفلك التعليمي .تطبيق تاسبري مثير
ألنه يمكنك تسجيل الدخول ومشاهدة الصور والفيديوهات المنزلة ومشاركتها مع طفلك حيث يمكنكما التحدث عنها .يمكنك التحدث
معنا إذا لم تقم بتسجيل الدخول حتي يمكننا مساعدتك.
الموظفة المسؤولة الرئيسية عن طفل كل طفل لديه موظفة مسؤولة عنه وهي تبني رابطة قوية مع الطفل من خالل التعرف عليه
وتقوم بمراقبة ومالحظة الطفل وتقييم وضعه ومعرفته ويخططون للخطوة التعليمية القادمة .علي الجدارية في كل حجرة توضيح
عن الموظفة المسؤولة عن طفلك ،إذا إحتجت إلي إي تفسير يمكنك السؤال ،في غضون أسابيع قليلة سيتم دعوتك لتحديد ميعاداً
لمقابلتها والتحدث معها عن إستقرار طفلك في الحضانة.
أماكن خالية دائما ً عند بداية السنة الدراسية توجد لدينا أماكن خالية وخاصة لألعمار الكبيرة من  :إلي  4سنوات وذلك نسبة
إلنتقال العديد من األطفال إلي المدارس اإلبتدائية .نحن نعلم بأن التوصية الشخصية من خاللكم هي من أقوي أنواع اإلعالنات.
تعليم قوي رائع إنها فقط أسابيع قليلة منذ بدء العام الدراسي وقد تمت بالفعل الكثير من الفقرات التعليمية الجميلة ،األطفال
أظهروا الكثير من الحماس عند مشاهدتهم أشجار حديقة الحضانة وهي محملة بالفواكة بعد عودتهم من اإلجازة قاموا بقطفها
والتهامها وقمنا أيضا بصنع عصير التفاح من حصاد الحديقة.
بيتاليف الضرب علي الطبول وهي عبارة عن جلسات كل يوم إثنين وجمعة بالتعاقب لتعليم األطفال الموسيقي والقرع علي الطبول
وهي تساعد األطفال علي تنمية مهارات التركيز ،اإلستماع واإلهتمام ،كما تم إثبات بأن هذه األنواع من األنشطة تساعد علي
تطوير مهارات القراءة في وقت مبكر.
مارتن مدرس التربية البدنية الخبيرالرائع يأتي كل يوم أربعاء لعمل فقرة تدريبية مع األطفال حيث يقوم علي تطوير المهارات
البدنية وهي أمر حاسم لتطوير الدماغ السليم .كما ترون نحن لدينا إلتزام كامل بتطوير أطفالنا الصغار في حضانتنا.
ملتقي العوائل والصغار "الشتالت الصغيرة " كل يوم خميس من  00- 9صباحا ً ندير جلسات أبقي والعب للعوائل مع أطفالها
حتي عمر الرابعة وتتم الجلسات في حجرة شجرة التفاح ،مرحبا ً بكم مع أطفالكم حيث يمكنكم اللعب بجانبهم وتناول كوب من
الشراب الدافئ وإستكشاف حديقتنا الواسعة الرائعة ولكن يجب بقاء األهالي مع األطفال.
بعض النقاط التي تساعد علي إدارة األمور بهدوء
أبركرومبي هي حضانة مدرسة وليست حضانة خاصة بمعني إننا نبدأ الدوام من  8348إلي  :311نشاطات األطفال مجدولة *
بجدول زمني خالل اليوم الدراسي.

وجبات الغذاء المحضرة من المنزل تسير علي ما يرام ،األطفال مستمتعون بما يحضره األهالي ولكن رجاءاً ممنوع تزويدهم *
بالحلويات ورقائق البطاطس من فضلكم .ال يحتاج األطفال إلي عصائر حيث نقوم بتوفير الماء لهم.
وإذا كان  £نحن نقوم بتوفير الوجبات الخفيفة كل يوم من فواكة وحبوب واجبان وخبز وغيرها ،إذا تفضلتم نطلب مساهمة *0
ويمكنك دفعها إسبوعيا ً أو كل نصف فصل دراسي£ .طفلك بدوام كامل فهي 0
الجو أصبح أكثر برودة هذه األيام وطفلك يحتاج إلي إحضار معطف دافئ ومضاد للمطر – يمكنك شراء معطف من المدرسة إذا *
أحببت – وحذاء المطر المطاطئ حتي يتمكن من اللعب في الحديقة فاألطفال يحتاجون إلي إستكشاف جميع
أنواع الطقس ،الرجاء وضع إسم الطفل علي كل أغراضه الخاصة.
تواريخ هامة
يوم األربعاء  01أكتوبر هو يوم تدريبي للموظفين ،الحضانة مغلقة*.
تبدأ إجازة نصف الفصل الدراسي األول من يوم اإلثنين  00إلي الجمعة  02أكتوبر وسيتم إغألق الحضانة خالل هذه الفترة *
وتفتح مجدداً يوم اإلثنين  09أكتوبر.

شكراً جزيالً علي دعمكم
تام وفريق العاملين في أبركرومبي
www.abercrombynurseryschool.co.uk

