NOVEMBER NEWSLETTER

Follow us on Twitter
AND Facebook!

FAMILY CONSULTATION DAY We have had
lots of positive feedback about our consultation day on 6th November, where we invited
you in to talk to your child’s Keyperson about their learning and progress. Families all
said how much they valued the quality time to find out how their child is doing, celebrate
progress and discuss any concerns. We are aware some families have not yet been
able to see their key person. Do please
make an appointment at a time to suit you both.
STAY PLAY AND LEARN We had a fantastic turnout at our
recent Stay, Play and Learn events—all about learning
through play. We hope this has helped you understand what
playful learning is, and how it helps children make the best
progress. Have you got lots of ideas for home learning? Has
anybody made some playdough yet? We will have more
sessions next term. See the photos on the website!
FOREST SCHOOL Forest school sessions have started for
our older children. The children are loving the time in our
wood, learning about how to keep safe around a fire, building it
and then lighting it. They are using tools to make wands and toasting sticks. We always do some cooking on
the fire and so far, children have enjoyed brioche buns, pancakes and cheese toasties. Our aim is that every
child will have a course of Forest School sessions before they leave Abercromby and we have open sessions
too where all children can join in.
OWL VISIT Some of the End/Week children developed a
fascination with owls after reading “Owl Babies”. We were able
to arrange a visit from Vale Royal Falconry who brought along 4
types of owl for us to meet. The children were enthralled by
meeting these beautiful creatures and stroked them very gently.
They learned lots of interesting things too, did you know owls
have different colour eyes, depending on what time of
day or night they fly?
PARENTMAIL We have a brand new communication
system called “Parentmail” to replace our old and
expensive texting system. Instead of text messages about
important reminders, and upcoming events, you will now receive an email. All parents can now have their own
account whereas before texts only went to one parent. Many of you have created your account already and if
you haven’t we will be resending the link so you can do so. You can also download the Parentmail App.
HELP WITH RECEPTION ADMISSIONS We’d like to remind our families with children who turn 4 before 31st
August 2020 that they need to apply for their child’s Reception place for September 2020. This is done online,
and the closing date is 15th January 2020. Please speak to Sue in the office if you need help.
DIARY DATES We have lots of exciting events coming up in December:


Monday 9th December 2pm: Christmas Singalong in Oak Tree and Willow Tree



Wednesday 11th December: Unity Theatre visit AM and PM for older children



Friday 13th December 2pm: Christmas Singalong in Oak Tree and Willow Tree



Wednesday 18th December: Christmas Parties AM and PM.



School closes for the Christmas break on Friday 20th December at 1.30 pm



School reopens for children on Tuesday 7th January 2020

Thank you very much for all your support!

Tam and the Abercromby Nursery Team

www.abercrombynurseryschool.co.uk

نشرة نوفمبر األخبارية
يوم التشاور مع العوائل لقد تلقينا الكثير من المالحظات اإليجابية حول هذا اليوم .أولياء األطفال قدروا قيمة الوقت
المعطئ لهم لمعرفة ما يفعله أطفالهم في الحضانة واألحتفال بتقدمهم الدراسي ومناقشة
أي مخاوف من قبل األهالي  .ندرك بأن بعض العوائل لم يتسن لها الحضور،لكن مازال يمكنكم تحديد موعد في وقت
يناسبكما معاً.
أبقي،ألعب وتعلم لقد كان هنالك أقبال جيد علي هذا الحدث والذي كان محوره التعلم من خالل اللعب وكيف أنه
يساعد األطفال علي أحراز تقدم دراسي جيد .هل لديكم أي ِ من أالفكار عن طرق تستخدموها للتعليم في المنزل ؟ هل
نفذ أحدكم فكرة معجون الصلصال ؟ سيكون هنالك جلسات أخري في الفصل الدراسي القادم ،يمكنك ألقاء نظرة علي
الصورمن خالل الموقع األلكتروني.
المدرسة الغابية بدأت دورات المدرسة الغابية لألطفال األكبر سناً .األطفال مستمتعون بقضاء الوقت في الغابة
وأشعال النار في الحطب،و تعلموا كيفية الحفاظ علي سالمتهم حين الجلوس حولها .
أنهم يستخدمون األدوات اليدوية لتجهيز العصى ألستخدامها عند الشواء ،وهم ايضا ً يصنعون البانكيك وساندوتشات
الجبن المحمصة .هدفنا أن يتمكن كل طفل من أخذ فرصه واأللتحاق بدورة من دورات المدرسة الغابية قبل مغادرتة
الحضانة وستكون هنالك دورات مفتوحة يمكن لكل األطفال األنضمام اليها
زيارة طائر البومة بعد افتتنان األطفال بقصة أطفال طائر البومة  ،قامت بزيارتنا أربعة فصائل من البوم وتمكن
أطفال نهاية األسبوع برؤية هذه المخلوقات الجميلة الساحرة وتعلموا الكثير من األشياء المثيرة لألهتمام كمثل لون
عيون طائر البوم المختلفة وذلك أعتماد علي الوقت من النهار أو الليل الذي يطيرون فيه.
بريد أولياء األمور سيكون هنالك نظام جديد لتبادل المعلومات يدعي بريد أولياء األمور ليحل محل نظام الرسائل
النصية السابق المكلف وبدالً من أستقبالك الرسائل للتذكير باألحداث المهمة سنرسلبريد ألكتروني  .األن يمكن لجميع
أولياء األمور أنشاء حساب خاص بهم وذلك من خالل الرابط الذي قمنا بأرساله مسبقا ً ويمكنك أنزال التطبيق  .أذا
احتجت مساعدة يمكنك السؤال.
المساعدة في تسجيل األطفال للمدارس نؤد تنبيه أولياء أمور األطفال الذين سيبلغون من العمر الرابعة حتي  13من
أغسطس  0202بحاجتهم للتقديم للمدارس األبتدائية للحصول علي مكان للدراسة في سبتمبر  . 0202التقديم
للمدارس من خالل األنترنت ،أخر موعد للتقديم هو  31يناير . 0202ال تتردد بطلب المساعدة من سو للمساعدة .
تواريخ مهمة لدينا الكثير من األحداث المثيرة القادمة في ديسمبر:
األثنين  9ديسمبر  0ظهرا ً  :ترانيم أعياد الميالد من قبل األطفال في كلتا الحجرتين * .
األربعاء  33ديسمبر  :الزيارة الي مسرح الوحدة لألطفال األكبر سنا ً علي دفعتين صباحا ً وبعد الظهيرة * .
الجمعة  31ديسمبر  0ظهرا ً  :ترانيم أعياد الميالد من قبل األطفال في كلتا الحجرتين*.

