
APRIL NEWSLETTER 

WELCOME BACK after the Spring Break. We hope the children enjoyed their two 

weeks off and feel rested and refreshed, ready for another fabulous half term of 

learning. A big welcome too, to all our new children joining us in Willow Tree room. 

ABERCROMBY FUN AND OPEN DAY will be on Saturday 8th June 11.00 am to 

3.00 pm. This is to celebrate our amazing Nursery and encourage people to visit 

and see it for themselves. There will be Forest School sessions to join in with, Beatlife drumming 

performances, a bouncy castle and donkey rides, craft activities, face painting and games, and of 

course refreshments and ice cream! We need lots of help so do speak to Tam if you can help, 

and invite all your friends to join in with the fun! There will be meetings for anyone who can help 

on Tuesday 7th May at 9.15 am and 

Thursday 9th May at 2.15 pm.   

HENS AND EGGS! Wilma and Suki, two rare 

bred hens, recently came for a visit. The children 

were very excited to meet them and learned how 

to feed them. We now have some eggs to look 

after in an incubator, and are counting the days 

until the chicks hatch out. It takes 21 days for a 

chick to grow inside the egg and so we think 

Hatching Day will be around 16th May. The 

children are learning all about life cycles and how 

to have respect for living things.  

SOME REMINDERS Please remember the 

children need safe shoes to run, climb and jump 

safely in our garden. This means 

enclosed shoes, so no sandals or jellies which can cause children’s feet to slip. Also no laces 

please! We are supporting children to put shoes on and off independently and so shoes 

with Velcro fastenings are the best.  

Please remember we don’t allow children to bring in their own toys from home as they 

might get lost or broken, as we share all the toys in school! 

TRANSITION TO RECEPTION Our older children will now know which Primary School they 

are moving on to this September; this is very exciting for them! We will be inviting their new teachers in to 

meet the children here, to help make the change as smooth as possible for them.  

DIARY DATES FOR THE SUMMER TERM 

May 27th to 31st May: Half Term Week 

June 5th: Unity Theatre trip for our older children—helpers needed! 

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 

Best Wishes 

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

Follow us on Twitter! @AbercrombyNS 



 نشرة أبريل األخبارية 

عوداً حميداً  بعد عطلة الربيع . الكل يتمني أن يكون األطفال استمتعوا بأسبوعي األجازة ويشعرون األن بالراحة 

واألنتعاش وعلي أستعداد لنصف فصل دراسي جديد ملئ بالتعليم. وترحيب كبير لكل أطفالنا الجدد الذين انضموا الينا في 

 حجرة الصفصاف . 

ً - 3 بعد الظهيرة. هذا اليوم هو لألحتفال بحضانتنا  يوم ابركرومبي المفتوح للمرح  يوم السبت 8 يونيو من 11 صباحا

الرائعة ولتشجيع األخرين لزيارتنا ورؤيتها بأنفسهم . يحتوي اليوم علي كثير من النشاطات مثل المدرسة الغابية 

،عروض الضرب علي الطبول ،القالع النطاطة ،ركوب الحمير ،أنشطة حرفية ،الرسم علي الوجة وطبعاُ لم ننسي 

المرطبات واأليس كريم. نحن بحاجة لمساعدتكم ! الرجاء التحدث الي المديرة إذا كان بامكانك المشاركة في المساعدة . 

 5119مايو الساعة  7ستكون هنالك أجتماعات مع المديرة تام لمناقشة المساعدات المقدمة لليوم المفتوح يوم الثالثاء 

. الرجاء دعوة أصدقائكم للحضور .  5119مايو الساعة  5ويوم الخميس   

الدجاج والبيض   الدجاجتين النادرتين ويلما وسوكي زارتانا موخراً . تحمس األطفال لهذه الزيارة وتعلموا كيفية أطعاهم 

يوماً للفقس ونعتقد أن يوم  51،لدينا األن بيض لرعايته في حاضنة ،بداءنا العد التنازلي لفقسه ورؤية الكتاكيت، يحتاج 

مايو. خالل هذا الوقت األطفال سيتعلموا الكثير عن دورة الحياة وكيفية العناية باالكائنات الحية . 11الفقس هو   

تنوية  األطفال يحتاجون الي أحذية أمنة للركض والحركة في الحديقة ، إي يحتاجون الي أحذية مغلقة ،رجاءاً الصنادل 

ممنوعة وايضاً األحذية ذات األربطة. نرجو منكم عدم ارسال إي العاب منزلية مع األطفال النها عرضةً للكسر أو 

 الضياع .

األنتقال الي المدارس األبتدائية  أطفالنا األكبر سناً الذين تم قبولهم في مدارسهم األبتدائية وسينتقلون اليها سبتمبر 

المقبل ، بالنسبة لألطفال هذا حدث مثير للغاية ولذلك سنقوم بدعوة معلميهم الجدد للقاء باألطفال هنا في الحضانة وهذا 

 يساعد في جعل األنتقال سلس قدر األمكان لهم . 
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