
DECEMBER NEWSLETTER 

CHRISTMAS FUN We are having an amazing time with lots of different learning 

activities to celebrate this special time of year. All the children were able to join in 

with a showing of the Pantomime, “Scarlet’s Secret Snowglobe” and were 

completely caught up in the magic of a fabulous live performance.  

We’ve had four trips out to Calderstones Park to meet 

Santa in his grotto and want to thank all our lovely 

families for coming with us to support this—and of 

course coming to meet the big man himself! 

We hope you enjoyed our Christmas Singalongs in each 

room, a relaxed time to enjoy singing some Christmas 

songs, and have a festive cake or mince pie together. 

You could even take a festive photo in our Christmas 

photo booths! 

Finally we look forward to our Christmas parties on 

Wednesday 19th December, one from 9.30-11.30am 

and the second from 1.00-3.00pm. (Please remember 

there are no normal sessions that day, and children 

come to one party). I wonder if we’ve been good enough 

and then Father Christmas might make another 

appearance! 

SCHOOL OF SANCTUARY We received this 

award 3 years ago and it was time for it to be 

renewed. Last week Tam our Head Teacher had 

to present evidence for how we are continuing to meet the criteria to be awarded School of 

Sanctuary status. We are pleased to say that the panel were extremely impressed with all that 

we continue to do to make Abercromby as welcoming and inclusive as possible, and in fact 

would like us to share our journey with other schools looking to become a School of Sanctuary.  

DIARY DATES 

 We finish the Autumn Term this Thursday 20th December at 1.30 pm and will close for the 

Christmas and New Year holiday 

 School will reopen for children on Tuesday 8th January 2019. (Monday 7th January is a training 

day for our staff where we will be learning more sign language) 

 A NEW YEAR’S RESOLUTION—BEING ON TIME Please can you help your child to make the best 

progress by being on time in the mornings. We open the doors at 8.45 am, yet some children are only 

arriving at 9.30 am, missing a whole 45 minutes of their education. Please bring your child in by 9.00 

am. Thank you.  

We’d like to wish all our families a very... 

 

Tam and the Abercromby Nursery 
Team                  

www.abercrombynurseryschool.co.uk 

Follow us on Twitter! @AbercrombyNS 



 نشرة ديسمبر اإلخبارية  

إحتفاليات عيد الميالد المجيد  في هذا الوقت المميز من السنة نقوم بالكثير من النشاطات المختلفة الرائعة، كل 

األطفال تمكنوا من مشاهدة المسرحية األيمائية الصامتة "سكارلت وسر كرة الثلج الزجاجية " ولقد أٌخذ األطفال 

 بسحر األداء الحي الرائع.

أيضاً قمنا بزيارة منتزة كالدرستون علي أربع مجموعات من األطفال وهنالك قمنا بزيارة سانتا في مغارتة ،نود 

شكر كل األسرالرائعة التي شاركت بدعمها لنا في هذه الزيارة وبالطبع أيضاً حضورهم لمقابلة الرجل الكبير 

 سانتا.

نتمني أن تكونوا قد إستمتعتوا بمشاهدة األطفال وهم يغنون أغاني عيد الميالد المجيد في كال الحجرتين وقضاء 

 وقت ممتع وتناول الحلويات وفطائراللحم المفرومة، والتقاط الصور في سقيفة عيد الميالد.

ديسمبر وهو يوم حفلة عيد الميالد المجيد، حيث ستقام حفلتان األولي من  91ختاماً نحن بشوق ليوم األربعاء 

ظهراً. عفواً للتذكير هذا اليوم ليس يوم دراسي إعتيادي،  399:-9399صباحاً والثانية من  13:9-993:9

بالنسبة لألطفال الذين يداومون كل األسبوع علي األهالي إختيار أحد الفترتين فقط ، ،أتساءل عما إذا كنا جميعاً 

 جيدين بما فيه الكفاية، فربما يظهر سانتا مرة أخري !. 

مدرسة دافئة ومرحبة بالجميع  لقد نلنا هذة الجائزة قبل : سنوات مضت وحان الوقت لتجديدها. في اإلسبوع 

السابق تام مديرة الحضانة بينت أدلة تثبت بإستمراريتنا كوننا حضانة ملتزمة، بكونها مكاناً أمناً ومرحباً للجميع. 

يسعدني بأن أخبركم أن اللجنة أُعجبت للغاية بكل ما نواصل القيام به لجعل أبركرومبي مكاناً مرحباً وشامالً 

 للجميع قدر اإلمكان ، وفي الواقع نود أن نشارك تجربتنا ورحلتنا مع مدارس أخري تتطلع لتصبح مثلنا.

 مواعيد هامة 

* ينتهي الفصل الدراسي األول وتغلق الحضانة أبوابها لعطلة عيد   93:9ديسمبرالساعة  09يوم الخميس   

 الميالد المجيد والسنة الميالدية الجديدة.

يناتير تفتح الحضانة أبوابها من جديد لألطفال ، اإلثنين  يوم تدريبي للموظفين. 8يوم الثالثاء  *  

قرار جديد مع السنة الجديدة- اإلنضباط في الحضور الرجاء من أولياء األمور مساعدة أطفِالهم علي تحقيق أفضل 

صباحاً ،  83:8تقدم دراسي من خالل حضور الطفل في الوقت الصباحي المحدد ، حيث أن الحضانة تفتح أبوابها 

دقيقة من زمن تعليمهم ، الرجاء إيصال  8:وهؤالء يخسرون  13:9لألسف بعض األطفال ال يصلون إال في 

صباحا كحد أقصي وشكراً لكم.  1399طفلك في   

 نتمني للكل إجازة ممتعة وسنة جديدة سعيدة.

           

 تام وفريق العاملين لدي أبركرومبي                                                 


