
MAY NEWSLETTER 

WELCOME We are continuing to 

welcome new families in to Willow 

Tree Room. We are looking forward to 

getting to know you and your children 

better, and watching them grow and 

make progress. 

CHICKS! After waiting and counting down 21 days, our chicks 

finally hatched out! We were so excited to finally meet them and 

see their different colours and sizes, as we have different 

breeds. We are now thinking of names for them all… The 

children will learn how to care for them, by feeding them, 

cleaning them out and of course giving them cuddles! They are 

rare breed chickens and will all go back to the farm they came 

from at half term, to grow to adults and then have eggs and 

chicks of their own.  

TRANSITION TIME Our older children will be starting to learn 

more about their new schools, as they prepare for Reception. 

We will be hosting our Transition Day on 26th June, where we 

invite the teachers from the children’s new schools in to meet 

their children, and see how clever and ready for “big school” 

they are. Our younger children will be returning in September 

and will then be the older ones and our “Nursery Experts”! 

Please let us know as soon as possible which 

sessions you would like, and also if you are 

eligible for and will be taking up the 30 hours 

offer for working families, so we can plan for the new year. 

SHOES It is very tempting to put your child in sandals or jelly shoes, now the 

warmer weather is here. However, these are not safe for running, jumping and 

climbing in our garden, as feet can slip inside these sorts of shoes and things can 

drop on open toes—ouch! For your child’s safety, please put them in enclosed 

shoes, like school shoes or trainers with Velcro fastening—NO LACES PLEASE. 

ADULT BOOK BORROW is now up and running in the entrance on the pine shelf. You are 

welcome to take a book home to read, then bring it back and take another. We welcome donations of books too 

and would love some in our different Abercromby languages. 

IMPORTANT DIARY DATES This Summer Term is very busy and packed full of special events. We have listed 

them here below for you so you can get them in your calendars, and so not miss out on the fun: 

May 27th to 31st May: Half Term Week 

June 5th: Unity Theatre trips for our older children—helpers needed to walk the children down to the theatre! 

June 8th: Open and Fun Day 11 am to 3 pm 

June 12th: Family Consultation Day; remember there will not be any normal nursery sessions that day 

July 3rd: Possible whole school outing day—to be confirmed! 

July 17th: Celebration Day. This is our end of year big family event where we celebrate ALL our children and  

say “Goodbye” to all our leavers 

July 24th: School closes for the Summer holidays at 1.30 pm 

Best Wishes 

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

Follow us on Twitter! @AbercrombyNS 



 

 نشرة مايو األخبارية 

مرحباً  مجدداً نرحب بكل العائالت الجديدة التي أنضمت الينا في حجرة الصفصاف. نتطلع للتعرف عليكم وعلي 

 أطفالكم اكثر واكثرومشاهدة تطورهم عبر الوقت. 

يوماً، اخيراً البيض فقس والكتاكيت خرجت منه! متحمسون ومتشوقون  12الكتاكيت  بعد العد التنازلي لمدة 

لرؤيتها، هي من سالالت مختلفة. نفكر باختيار اسماء لها......تعلم األطفال كيفية رعايتهم وذلك من خالل 

أطعامهم وتنظيفهم. هذه الكتاتيت من سالالت نادرة وبعد منتصف هذا الفصل الدراسي سنقوم بارجاعهم الي 

 المزرعة التي حصلنا عليهم منها لتكملة دورة حياتهم. 

األنتقال الي المدارس األبتدائية  بداءنا بتهيئة األطفال المنتقلون الي المدارس األبتدائية في سبتمبر وهم األن 

يونيو نستضيف وندعو كل المعلمين من مدارس األطفال الجديدة للقاء ابنائكم.  12اكثر معرفة بذلك. يوم 

أطفالنا األصغر سناً سيعودون مرة أخري الي الحضانة في سبتمبر القادم وسيصبحون"خبراء الحضانة "! 

رجاءاً إعالم موظفين األستقبال عن الفترة التي تريدها لطفلك، بداية أو نهاية األسبوع وايضاً اذا كنت مؤهالً 

ساعة المجانية. وهذا سيساعدنا للتخطيط لسبتمبر القادم. 03ل  

األحذية  الصنادل مغرية في هذا الجو الدافئ من السنة ولكنها غير أمنة للركض، التسلق والقفز في الحديقة 

حيث من السهل األنزالق بهذه األحذية كما أن األصابع المفتوحة ُعرضةً لالذي! فمن أجل سالمة طفلك يُرجي 

 إرساله بأحذية مغلقة وبدون أربطة.

كتب األقتراض ألولياء األمور  وهي موجودة في المدخل، مرحب بالكل الستعارة كتاب واخذه الي المنزل 

 لقراءته ومن ثم أعادته وهاكذا. نرحب بتبرعاتكم بالكتب وخاصةً الكتب بلغات مختلفة. 

تواريخ هامة   هذا الفصل الدراسي الصيفي مليء باالنشطة والمناسبات الخاصة. لقد أدرجناها هنا أدناه للتذكير 

 ً  وحتي ال يفوتك شيئا

مايو عطلة منتصف الفصل الدراسي الصيفي األول .  02 -12*  

مايو الرحلة الي مسرح الوحدة وهي لألطفال األكبر سناً. نحتاج مساعدة ملحة من أولياء األمور للمشي  5*

 بألطفال الي المسرح. 

ما بعد الظهيرة.  0 –صباحاً  22يونيو يوم أبركرومبي المفتوح للمرح من  8*   

يونيو يوم األستشارات ألولياء األمور . للتذكير لن تكون هنالك جلسات حضانة عادية في هذا اليوم.  21*  

يوليو رحلة مدرسية اليوم كله. التاكيد الحقاً .  0*  

يوليو يوم األحتفال بنهاية العام الدراسي ووداع أطفالنا األكبر سناً . 22*  

وبداية العطلة الصيفية.  2303يوليو اليوم الختامي للمدرسة نغلق أبوابنا  12*  

                                

أطيب األماني                                             

تام وفريق العاملين لدي أبركرومبي                    

    


