
OCTOBER NEWSLETTER 

WONDERFUL LEARNING All our new starters have now settled in 

really well. As Head Teacher I love to visit our rooms and see how 

happy the children are, going about their daily learning. The children 

are using all the areas inside and outside very independently to 

follow their interests and are already learning to share the toys. We 

have had lots of visitors recently who always comment on how calm 

and well behaved our children are. We are so proud of them! 

GIANTS! It was fantastic to welcome the Giants back to Liverpool. 

They passed by very close to Abercromby and it was wonderful to 

see the Little Boy Giant and Xolo his dog.  

LEARNING ABOUT SUKKOT—A JEWISH FESTIVAL At 

Abercromby we have families from all walks of life and from many 

different faiths—or none. We love and celebrate this diversity, in fact 

it’s what makes Abercromby such a unique place. We recently had 

one of our dads, Rabbi Abel, come in to show us how his family celebrate Sukkot. The children listened 

very carefully and enjoyed his talk very much. We look forward to learning about some of the other faiths 

represented at Abercromby too. 

STUDENTS We currently have 4 lovely students from Hope University with us. Jacob and Leah are 

doing a 1 year Post Graduate Certificate in Education and are on a long term placement in Oak Tree until 

January. Simon and Martine are from Norway. They are in Liverpool to see how we teach Early Years in 

England, compared to Norway. They are with us for two weeks. It’s great when we can learn from 

each other! 

OUTDOOR CLOTHING Now the weather is turning wetter, windier and colder, please make sure 

your child brings a coat to school every day, with their name in. Children can also bring in their own 

welly boots to wear in the garden—also named please. 

SNACK Some parents are still not aware we ask for £1 contribution to our daily snack (£2 for 

children who attend full time). This can be payed half termly—so £8 for the next half term. 

DIARY DATES 

 17th October INSET (Training Day) —we are closed to children. 

 22nd—26th October is our Half Term Holiday. School reopens on Monday 29th October. 

 31st October is our Family Consultation Day. There won’t be any normal sessions. Instead we 

invite you to come in and see your child’s Keyperson to talk about the progress they are making. 

 We will be holding Stay Play and Learn sessions. We invite you to come in and be a Nursery child 

alongside your own child and find out how they learn through play. Choose a session from Tuesday 

13th November and Thursday 15th November from 1.45 –2.45 pm. 
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Liverpool Giants! Xolo the dog 



 نشرة إكتوبر اإلخبارية

تعليم رائع كل أطفالنا الجدد إستقروا جيداً في أجواء الحضانة. كمديرة للحضانة أحب زيارة الحجرات لرؤية مدى 

سعادة األطفال وهم يتلقون تعليمهم اليومى . الألطفال يستكشفون كل المناطق التعليمية داخل وخارج الحجرات 

الدراسية بإستقاللية تامة ويتبعون شغفهم وهم بالفعل بدأو يتعلمون مشاركة األخرين األلعاب . لقد تلقينا الكثير 

من الزيارات في األونة األخيرة وكانت التعليقات إيجابية عن هدوء األطفال ومدى حسن سلوكهم . نحن 

 فخورون بذلك .

العمالق عودة العمالق إلي ليفربول يعتبر حدثاً سعيداً . مر بالقرب من الحضانة مما تثني لألطفال من رؤية 

 الصبي العمالق والكلب أوكسولو .

اإلحتفال بعيد السكوت- أحد األعياد اليهودية  تضم حضانتنا عائالت من مختلف بقاع الدنيا والعديد من الديانات 

المختلفة . نحب التنوع في طرق األحتفاالت وهذا ما يجعل حضانتنا مكاناً فريداً من نوعه . الحاخام أبيل أحد 

إستمع األطفال  –عيد الخيمة النقالة  –أولياء األمور شاركنا بعرض كيفية األحتفال مع أسرته بعيد السكوت 

 بكثير من اإلهتمام لحديثه الشيق . نحن نتطلع شوقاً إلي معرفة طرق اإلحتفال باألديان األخري .

طالب جامعيين تستقبل حضانتنا حالياً أربعة طالب جامعيين جايوب وليا في حجرة شجرة البلوط وهما من 

جامعة هووب  حيث يدرسون لمدة عام للحصول علي شهادة دراسات عليا في التربية . أما سيمون ومارتين 

فهما من النرويج لفترة اسبوعين لمقارنة نهج التعليم البريطاني مقارنة مع النرويج مالبس مناسبة لحديقة 

الحضانة أصبح الطقس أكثر رطوبة وبرودة مع هبوب الرياح . الرجاء التأكد من إرتداء طفلك معطف مع وضه 

 إسمه عليه كما يمكنك إحضار حذاء المطر المطاطي حيث يمكنه إرتداءه في الحديقة . 

الوجبة الخفيفة  الرجاء من أولياء األمور التكرم بدفع المساهمة المالية للوجبة الخفيفة وهي ما تعادل جنية 

ساعة وجنيهين لألطفال بدوام كامل كما يمكنك دفعها كل منتصف فصل دراسي . 51واحد لألطفال بدوام   

 تواريخ مهمة 

 أكتوبر الحضانة مغلقة . يوم تدريبي للموظفين .  57 *

 أكتوبر إجازة منتصف الفصل الدراسي األول . 26- 22 *

 أكتوبر ندعو أولياء األمور لمقابلة المسؤولة عن طفلك لمناقشة التقدم الدراسي المحرز . 35 *

ظهراً، ستقام أول جلسات أبقي ألعب وتعلم ندعوك  24:1 -54:1نوفمبرمن  51والخميس  53الثالثاء  *

 للحضور إلي الحضانة واللعب مع طفلك حيث يمكنك معرفة كيف يتعلمون األطفال من خالل اللعب . 
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