
OCTOBER NEWSLETTER 

WONDERFUL LEARNING All our new starters have 

now settled in really well. As Head Teacher I love to 

visit our rooms and see how busy the children are, 

happily going about their daily learning. The children 

are using all the areas inside and outside very 

independently to follow their interests. They are 

already learning thow to be good friends e.g. sharing 

the toys. We have had lots of visitors recently who 

always comment on how calm and well behaved our 

children are. We are so proud of them all! 

FACEBOOK Abercromby is now on Facebook and 

Twitter. Do follow these social media accounts to see 

what we get up to. We also use these as extra 

methods of communication, as well as our excellent 

website, so if you are not sure of term dates for 

example, you will find these on our website. Now we 

have updated our permissions, we will also share 

pictures of fabulous learning on Facebook, using it 

like a Nursery Blog.  

OUTDOOR CLOTHING Now the weather is turning wetter, windier and colder, please make sure 

your child brings a coat to school every day, with their name in. Children can also bring in their 

own welly boots to wear in the garden—also named please. Please support your children to put 

on coats and wellies by themselves—even our youngest children are learning to put coats and 

wellies can do this. 

SNACK Some parents are still not aware we ask for £1 contribution to our daily snack (£2 for children 

who attend full time). This can be payed half termly—so £7 for the next half term. 

DIARY DATES 

 28th October—1st November is our Half Term Holiday. We then have an INSET day (training day for 

staff) on Monday 4th November. School reopens to children on Tuesday 5th November. 

 13th November is our Family Consultation Day. There won’t be any normal sessions for children 

that day. Instead we invite you to come in and see your child ’s Keyperson to talk about the 

progress they are making. You can now make an appointment with your child’s key person. 

 We will be holding Stay Play and Learn sessions. Families find these very useful as it helps them to see 

all the ways their children learn in school. We invite you to come in and be a Nursery child alongside 

your own child and find out how they learn through play. Choose a session from Tuesday 19th 

November or Friday 22nd November from 1.45 –2.45 pm. 

 We will send out more information about some special Christmas events next half term but please note 

that our older children will be going to the Unity Theatre to watch a Christmas Show, “Beasty Baby” on 

11th December, with a show in the morning and one in the afternoon. We’d love some adult helpers to 

walk the children down. 

Best wishes 

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

Follow us on Twitter AND Facebook! 

@AbercrombyNS 

Learning is  

FUN! 



 نشرة أكتوبر األخبارية 

تعليم غني ورائع  جميع أطفالنا الجدد استقروا جيداً في أجواء الحضانة. كمديرة لهذه الحضانة أحب زيارة 

الحجرتين ورؤية األطفال منشغلون وهم مستمتعون بتعليمهم اليومي. أطفالنا يتبعوا أهتماماتهم الستكشاف كل 

المناطق داخل الحجرة أو في الحديقة الخارجية باستقاللية تامة.  أنهم يتعلمون بالفعل بتكوين صداقات مع 

بعضهم البعض ومشاركة األلعاب فيما بينهم. قام بزيارتنا الكثيرين مؤخراً وكان تعليقهم دائماً عن هدوء وحسن 

 تصرف أطفالنا بالجد نحن فخورون بهم .

فيسبوك   األن لدينا صفحاتنا األلكترونية علي الفيسبوك وتويتر. نرجو أتباع صفحاتنا ليمكنك رؤية انجازاتنا . 

ونستخدم هذه الصفحات كطريقة أضافية للتواصل وهذا باألضافة الي موقعنا الممتاز.حيث يمكنك التاكد من كل 

تواريخ الفصل الدراسي والنشاطات من خالله حيث حدثنا تواريخ العطل . سنقوم بنشر ومشاركة صور التعليم 

 الرائع علي الفيسبوك واستخدامها كمدونة للحضانة . 

مالبس الحديقة الخارجية  الطقس مال للبرودة والرطوبة واكثر رياحاً. الرجاء التاكد من أحضار طفلك لمعطفه 

كل يوم مع وضع أسمه عليه. يمكن ايضاً رفقة الحذاء المطاطي ألستخدامه في الحديقة. رجاءاً دعم طفلك 

 بارتداءهم بنفسه، حتي أطفالنا الصغار يمكنهم القيام بذلك بأنفسهم . 

الوجبة الخفيفة  حتي األن بعض أولياء األمور ليسوا علي معرفة بالمساهمة المطلوبة للوجبة الخفيفة وهي ما 

باوند( يمكنك دفعها اسبوعياً أو كل منتصف  2يعادل باوند واحد )في حالة الطفل الذي يداول كل األسبوع فهي 

باوند .  7دراسي وهي   

 تواريخ هامة 

نوفمبر يوم تدريبي  4نوفمبر، أجازة منتصف الفصل الدراسي األول . األثنين  1 -أكتوبر 28 * 

نوفمبر.  5للمؤظفين الحضانة مغلقة في هذا اليوم وتفتح مجدداً الثالثاء   

نوفمبر هو يوم مقابلة المسؤولة عن طفلك والتحدث معها عن تطور طفلك التعليمي، ويمكنك منذ هذة  13 *

 اللحظة تحديد موعد معها.عفواً هذا اليوم ليس يوم دراسي عادي أنما فقط  لمقابلة أولياء األمور .

جلسات أبقي العب وتعلم ، ندعوكم لحضورها حيث هنالك جلستين يمكنك أختيار احداهما واحدة يوم الثالثاء  *

ظهراً. العوائل من السنوات السابقة  2445 – 1445نوفمبر في نفس الوقت من  22نوفمبر او الخميس  11

وجدوا انها مفيدة جداً النها تساعد وتوضح كل الطرق الني يتعلم بها األطفال في الحضانة، حيث يمكنك الحضور 

 والجلوس مع طفلك ومعرفة طريقة التعليم من خالل اللعب .

سنرسل مزيد من المعلومات حول بعض فعاليات أعياد الميالد في النصف الدراسي القادم . يرجئ مالحظة أن  * 

ديسمبر  11أطفالنا األكبر سناً سيذهبون الي مسرح الوحدة لمشاهدة عرض مسرحية " الطفل البغيض" يوم 

وهما عرضين صباحي واألخر بعد الظهيرة، سنحتاج مساعدة من بعض أولياء األمور للمساعدة الننا سنسير 

 الي المسرح .  

 شكراً جزيالً لدعمكم

 تام وفريق العاملين في أبركرومبي


