
NOVEMBER NEWSLETTER 

FAMILY CONSULTATION DAY We 

have had lots of positive feedback 

about our new style consultation day 

on 31st October, where we invited 

you in to talk to your child’s 

Keyperson about their learning and 

progress. We had over 90% of our families take part, who 

all said how much they valued the quality time to find out 

how their child is doing, celebrate progress and discuss 

any problems.  

STAY PLAY AND LEARN  We had a fantastic turnout at 

our recent Stay, Play and Learn events—all about 

learning through play. We hope this has helped you 

understand how playful learning is what helps children 

make the best progress, and that you now have lots of 

ideas for home learning. Has anybody made some 

playdough yet? We will have more sessions next term.   

NEW GOVERNORS  We are pleased to announce that 

after our recent election, our new parent governor is 

Aayesha Qureshy. It was amazing to have 4 excellent 

candidates willing to stand, when many schools struggle 

to get even 1. Thank you to all our candidates for being 

willing to stand. Full membership details are available on our website. 

HELP WITH RECEPTION ADMISSIONS We’d like to remind our families with children who turn 4 before 

31st August 2019, that they need to apply for their child’s Reception place for September 2019. This is 

done online, and the closing date is 15th January 2019. Please speak to Sue in the office if you need 

help.  

 DIARY DATES We have lots of exciting events coming up in December: 

 Wednesday 5th December AM: Pantomime here in school for Start/Week and All Day children 

 Monday 10th December 2 pm: Christmas Singalong in both classes 

 Tuesday 11th December: Outing to Calderstones Park 

 Wednesday 12th December PM: Pantomime here in school for End/Week and All Day children 

 Thursday 13th December: Outing to Calderstones Park 

 Friday 14th December 2 pm: Christmas Singalong in both classes 

 Wednesday 19th December: Christmas Party Day. Arrangements to be confirmed 

 School closes for the Christmas break on Thursday 20th December at 1.30 pm 

  School reopens for children on Tuesday 8th January 2019 

Thank you very much for all your support! 

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

Follow us on Twitter! @AbercrombyNS 



 نشرة نوفمبر األخبارية 

أكتوبر،لقد تم  13مقابلة أولياء األطفال لقد تلقينا الكثير من التعليقات األيجابية حول التحديثات التي قمنا بها في 

دعوتكم للتحدث والتشاور مع المسؤولة عن طفلك عن مدى التقدم الدراسي الُمحرز من قبل الطفل، تقريبا حضر 

% من العوائل الذين قدروا قيمة الوقت الذي قضوه لمعرفة ما يقوم به األطفال في الحضانة وتقدمهم 09أكثر من 

 الُمحرز ومناقشة أي معضلة.

 إبقي، العب وتعلم  لقد كان لدينا إقبال مذهل من العوائل علي الحدث األخير ،الذي كان حول التعليم من خالل اللعب.

نأمل أن يكون هذا اليوم اعطى الجميع فكرة واضحة حول أن التعليم المرح هو ما يساعد األطفال علي تحقيق افضل 

تقدم ،وبالتاكيد لديكم األن الكثير من األفكار التي يمكنكم تنفيذها في المنزل ، هل هنالك من قام بصنع عجينة 

 الصلصال في المنزل ؟ أنتظرونا بمزيد من الجلسات القادمة واألفكار .

مجلس األمناء للحضانة بعد إنتخاباتنا األخيرة لمجلس امناء الحضانة  نحن سعداء باعالن عايشة قرشي  في 

من المرشحين الممتازين لشغر هذا المنصب في  4المجلس ،بتمثيل مجلس األباء ،سعادتنا كانت عظيمة بوجود 

حين كثير من المدارس تكافح علي الحصول علي مرشح واحد . نشكر جميع المرشحين علي استعدادهم للمساعدة 

 وتفاصيل العضوية الكاملة موجود علي موقعنا األلكتروني .

المساعدة في تعبيئة إستمارة القبول للمدارس األبتدائية نؤد تنبية جميع عائالتنا الذين اطفالهم بلغوا الرابعة من 

، أخر  9930من شهر أغسطس ، بأنهم يجب عليهم التقديم للمدارس األبتدائية للعام الدراسي  13العمر قبل ال

،الرجاء إخطار مكتب األستقبال إذا احتجت مساعدة .  9930يناير  31ُموعد لملء األستمارة األلكترونية يوم   

 مواعيد هامة  هنالك الكثير من األحداث المهمة في شهر ديسمبر 

  -ألطفال بداية األسبوع وكل األسبوع –من ديسمبر الفترة الصباحية ، المسرحية اإليمائية  1*  اإلربعاء 

ظهرا، بأغاني عيد الميالد في كل الفصلين . 9من ديسمبر، إحتفالية األطفال الساعة  39*  األثنين   

من ديسمبر ِزيارة الي حديقة كالديستون . 33*  الثالثاء   

  -ألطفال نهاية األسبوع وكل األسبوع –من ديسمبر ظهراً ، المسرحية اإليمائية  39*  األربعاء 

من ديسمبر ِزيارة الي حديقة كالديستون .  31*  الخميس   

ظهرا ، إحتفالية  األطفال بأغاني عيد الميالد في الفصلين . 9من ديسمبر الساعة  34*  الجمعة   

من ديسمبر حفلة عيد الميالد المجيد ، الترتيبات سُتعلن قريباً .  30*   األربعاء   

ظهراً تبداء أجازة أحتفاالت عيد الميالد المجيد .3319من ديسمبر، الساعة  99*  الخميس   

من يناير تفتح الحضانة أبوابها من جديد إلستقبال األطفال. 8*  الثالثاء    

شكراً علي دعمكم                                    


