
MARCH NEWSLETTER 

NEWS  This has been a busy half term with lots of fabulous learning in both 

classes. As Head Teacher it is wonderful to walk through the school, and see how 

busy and engaged the children are with their learning. They are always so keen to 

show me what they are doing and wanting me to join in! We have welcomed some 

new children into both Willow Tree and Oak Tree and 

are really pleased with how well they have settled in. 

Welcome to all our new families! 

FAMILY EVENTS We have had a great turn out for our 

recent Internet Safety coffee mornings and our Stay 

Play and Learn sessions around books and reading. It 

is great to see so many of you choosing books to enjoy 

with your children at home, from our new Story Sofa 

lending library. 

We all love reading at Abercromby and so our “Borrow 

a Book” for adults will be up and running soon. There 

will be a shelf of books in our Reception area for adults 

to take home and read. We would love some donations 

of books as well please—and any you’ve got in 

different languages too!  

ABERCROMBY FUN AND OPEN DAY will be on 

Saturday 8th June. We will celebrate our amazing 

Nursery, have lots of fun things, like donkey rides, 

bouncy castles and games and encourage people to 

visit and see it for themselves. We 

need lots of help! There’s a meeting 

for any families who can help on 

Wednesday 1st May at 10.30 am. Do 

speak to Tam if you’d like to help, 

and invite all your friends to join in 

with the fun!  

FREE ONLINE PARENTING COURSE Please see the leaflet attached about this high quality parenting 

course you can get involved in—and it is completely free. I wish they had had something like this when 

my children were small! 

NURSERY PLACES We will be full in the Summer Term. Do you know anyone who would like their child 

to come to Abercromby? We will soon be making arrangements for our September intake so encourage 

your friends to get their children’s names down on our waiting list. 

RECEPTION PLACES 2019 Families of children who are moving on to Reception classes in September 

will find out the primary school they’ve been allocated on Tuesday 16th April. Please let us know which 

school they will be going to, so we can start to plan transition activities to make the move to “big school” 

smooth for them, including inviting their new teachers to visit them here. It’s a very exciting time for them! 

SPRING HOLIDAY We close for the 2 week Spring break on Friday 5th April. School will reopen on 

Tuesday 23rd April, after the Easter weekend. 

Have a lovely break! 

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

Follow us on Twitter! @AbercrombyNS 



 

 نشرة مارس اإلخبارية

لقد كان منتصف الفصل الدراسي مزدحَما بالعديد من الفوائد التعليمية الجميلة في الفصلين. كمديرة للمدرسة  أخبار

إستمتعت بالتجوال حول المدرسة. األطفال دوماً حريصين ليطلعوني علي ما يعملون و يرغبون في مشاركتي لهم. 

لقد رحبنا بأطفال جدد إنضمو للفصلين شجرة الصفصاف وشجرة االبلوط ونحن سعداء جدا بالطريقة السريعة 

 إلستقرارهم . مرحباً باألسر الجديدة..

لقد حققنا نتائج جميلة مع اولياء األمورفي لقاءاتنا األخيرة بهم لمناقشة السالمة األلكترونية وجلسة  فعاليات األسر

اللعب والتعليم حول الكتب والقراءة. عظيم أن نري اختياركم للعديد من الكتب لالستمتاع بها مع أطفالكم في البيت، 

 من أريكة إستالف القصص المكتبية. 

كلنا نحب القراءة في أبركرومبي ولذلك قريباً سوف نوفر للكبار فرص إستالف كتب للقراءة. سيكون هناك رف في 

وحبذا بعض الكتب  --منطقة اإلستقبال للكبارحتي يمكنهم إستالف الكتب. كما نؤد منكم التكرم بالتبرع ببعض الكتب 

 بلغات مختلفة. 

نحتفل فيه بحضانتنا الرائعة. سيكون هناك الكثير من   -مايو  8يوم السبت   يوم أبركرومبي المفتوح للمرح

األنشطة المرحة منها ركوب الحمير واأللعاب األخري. نشجع الجميع لزيارتنا في ذلك اليوم. نحن بحاجة للمساعدة. 

صباحاً سيعقد إجتماع مع المديرة لمناقشة طريقة  01:01يوم األربعاء الموافق األول من مايو في تمام الساعة 

 المساعدة. إذا كانت لديك رغبة في المساعدة فمرحباً بك. 

الرجاء اإلطالع علي المنشور المرفق عن هذه الدورة التي يمكنك  دورة مجانية عبر اإلنترنت حول تربية األطفال

 المشاركة فيها وهي مجانية. عن نفسي تمنيت وجود مثل هذه الدورات عندما كان أطفالي صغارا. 

مدرستنا كاملة العدد لهذا الفصل الدراسي الصيفي. هل تعرفون أي فرد يرغب في تسجيل طفله  األماكن بالحضانة

في أبركرومبي؟ قريبآ سنفتح المجال للتسجيل للعام الدراسي المقبل في سبتمبر لذلك نتمني تشجيع معارفكم لتسجيل 

 أطفالهم حتي يضمنوا وجودهم ضمن قائمة اإلنتظار بالمدرسة.   اسماء

األسر التي لها أطفال منتقلين الي فصول التأهيل األولي في سبتمبر المقبل  9102أماكن الفصل األول للعام 

أبريل. الرجاء إعالمنا اي مدرسة  01سيعرفون المدرسة اإلبتدائية التي تم قبولهم فيها ،يوم الثالثاء الموافق 

سينتقل إليها طفلك. حتي نتمكن من تسهيل عملية األنتقال بسالسة. يتضمن ذلك دعوة مدرسينهم الجدد لزيارتهم 

 هنا. هذا وقت مثير بالنسبة لهم. 

أبريل وستفتح  5ستغلق مدرستنا أبوابها لمدة إسبوعين خالل عطلة الربيع من يوم الجمعة الموافق  عطلة الربيع

 أبريل بعد نهاية أسبوع عطلة الربيع.  90في يوم الثالثاء الموافق 

 

 نتمني لكم إجازة سعيدة

 تام وفريق العاملين لدي أبركرومبي


