
JUNE NEWSLETTER 

OPEN AND FUN DAY We had a 

VERY rainy day for our Open and Fun 

Day on June 8th, but we were 

delighted so many of you still came 

and had fun! It was wonderful to 

welcome back children who have left 

us, but who love the opportunity to come back, showing us 

how much they have grown up. And we welcomed some 

brand new families, who are looking to start their Abercromby 

journey with us. Thank you to all the staff and volunteers, who 

worked hard to make the magic happen.  

STAY PLAY AND LEARN—Maths is all around! It was great 

to welcome so many of you into the Nursery garden for these 

sessions, exploring together how Maths is everywhere. We 

hope you’ve got lots of ideas for things you can do at home to 

support your children to develop Mathematics in a practical, 

hands on way.  

NEW SCHOOLS We’ve been welcoming staff from the 19 

different primary schools that our older children will be going 

to from September. Our own staff are working hard to share 

our knowledge of your children with their new teachers and 

all the amazing progress they’ve made, to make their 

transition to “big school” as smooth as possible. 

IMPORTANT DIARY DATES  

 Outing to Walton Hall Gardens July 3rd Please be 

in school for 9.00, ready to get on the coaches. Pick up 

your information sheet. 

 New Starters Meetings for our new families joining 

our school next September, will be held on 15th July 

and 18th July at 1.45 pm. Returning families are also 

welcome to attend as Tam goes through how and what 

children will be learning, and how to support your child 

as they start Nursery. 

 Reports: For our older children who are leaving, end of Nursery reports will go out, week 

commencing 17th July. You will also receive your child’s Tapestry Learning Journal on a USB memory 

stick as a memento of their time with us. 

 Celebration Day: 17th July 12.00-3.00 pm This is our party to celebrate the end of the year and the 

progress all our children have made over their time here. We will be saying a sad goodbye to some of our 

children and families and wishing them the very best on the next step of their education journey. This 

afternoon is for everyone to attend—all our 2s, 3s, 4s and 5s with their families (all children must have an 

adult with them, no unaccompanied children please). We will start with a presentation, and then have a 

bring and share buffet lunch together. Could you bring something delicious to 

share with everyone? - finger food please as this is easiest! There will be a 

magic clown and ice creams at the end of the afternoon and we invite you all to 

stay and enjoy the show. 

 Nursery closes  24th July for the Summer Holiday at 1.30 pm.  

Best Wishes 

The Abercromby Nursery Team                  

Follow us on Twitter! @AbercrombyNS 



 

 نشرة يونيو األخبارية 

اليوم المفتوح للمرح  يوم 8 يونيو كان يوماً ممطراً، والبرغم من ذلك تمكن البعض من الحضور وقضاء وقت 

ممتعاً ! وكان من الرائع رؤية بعض األطفال الذين غادرونا من السنوات السابقة، ورحبنا ببعض العائالت الجديدة 

نتشوق لبدء أطفالهم في سبتمبر المقبل . نشكر كل الموظفين والمتطوعين الذين بذلوا جهداً عظيماً ألخراج هذا اليوم 

 المذهل . 

أبقي ألعب وتعلم – الرياضيات في كل مكان كان من دؤاعي سرورنا الترحيب بكل الذين حضروا وانضموا لحديقتنا 

ذلك اليوم، واستكشفوا معاً كيف أن الرياضيات في كل مكان، نتمني أن تكون أكتسبت الكثير من األفكار التي يمكنك 

 القيام بها في المنزل لدعم وتطوير طفلك بطريقة عملية. 

المدارس الجديدة لقد قمنا بالترحيب بمدرسين من 91 مدرسة سينتقل اليها أطفالكم في سبتمبر المقبل. لقد تعاون 

مؤظفينا مع المعلمين لمشاركتهم وتقاسمهم كل المعلومات والتقدم المحرزمن قبل األطفال وذلك لجعل إنتقالهم الي 

 مدارسهم الجديدة سلس بقدر األمكان. 

 تواريخ مهمة 

صباحاً استعداداً لركوب مركبة الترحيل  1يوليو، رجاءاً الحضور  3الرحلة الي حدائق والتون هول  *

 وأخذ ورقة المعلومات عن المكان والرحلة . 

من شهر يوليو  91و 91األجتماع بأولياء األطفال الجدد للسنة الدراسية الجديدة وسيقام يومي  *

ظهراً. نرحب ايضاً بالعائالت العائدة ِللقاء المديرة لمعرفة كيف يتعلم األطفال وكيفية  1::9االساعة 

 دعمهم أثناء بدؤهم الحضانة. 

التقارير وهذه لألطفال المغادرون . تقارير نهاية السنة الدراسية ومغادرتهم الحضانة سترسل األسبوع  *

يوليو وايضاً ستتلقي بطاقة ذاكرة الكترونية تحتوي علي رحلة الطفل في تابستري.  91الذي يبداء في   

وهو لألحتفال بنهاية السنة الدراسية والتقدم  13:11-90:11يوليو من الساعة  91يوم األحتفال  *

الذي أحرزه األطفال خالل العام الدراسي، سنودع بعض األطفال وعائالتهم متمنين لهم التفوق في 

الخطوة التالية من رحلتهم العلمية. األحتفال لجميع األطفال ويجب أصطحاب أولياء األمور. سيبداء 

األحتفال بعرض تقديمي، يليه بوفيه الطعام الذي نتمني أن تشاركونا في أعداده بأحضار طبق من صنعكم 

 وفي الختام سيكون هنالك مهرج وايس كريم، نحن ندعوكم جميعاً للحضور والبقاء لألستماع باألحتفال .

لبدء العطلة الصيفية . 9:31يوليو الساعة  :0تغلق الحضانة في  *  

  

 أطيب األماني                                                    

                    

.فريق حضانة  أبركرومبي                                  

  www.abercrombynurseryschool.co.uk 
  


