
DECEMBER NEWSLETTER 

CHRISTMAS FUN We are enjoying the end 

of term with lots of different learning 

activities to celebrate this special time 

of year. Some of our older children 

walked down to the Unity Theatre to 

see “Beasty Baby” and experienced a 

live performance. They were shocked when the baby was 

naughty, but loved the ending when the baby learned how to 

be friends and went sledging in the snow.  

We hope you enjoyed our Christmas Singalongs in each 

room, a relaxed time to watch our fabulous children sing and 

dance their hearts out, finishing with a festive cake and 

mince pie together. You could even take a festive photo in 

our Christmas photo booths! 

Finally we look forward to our Christmas parties on Wednesday 18th December, one from 9.30-11.30am 

and the second from 1.00-3.00pm. Please remember there are no normal sessions that day, and children 

come to just the one party. I wonder if we’ve been good enough and then Father Christmas might come 

and see us? 

Remember to check out the Website, Twitter and Facebook pages for more 

photos and news. 

FRIENDSHIP HOUSE We are working with Friendship House, a sheltered 

home for older people, around the corner from the school. This about 

encouraging the different generations to make friends. We 

have been over for Christmas craft sessions with the 

residents and also to sing some of our Christmas Songs 

helping them to feel Christmassy! 

CHRISTMAS BABY NEWS We are delighted to let you know 

that Laura had her twins just a week ago—two gorgeous boys named Theo and Max. 

Mum, Dad, sausage dog and babies are all doing very well! 

DIARY DATES 

 We finish the Autumn Term this Friday 20th December and will close for the 

Christmas and New Year holiday. Children can be picked up at 1.00 pm and by 

1.30 pm at the latest please!  

 School will reopen for children on Tuesday 7th January 2020. (Monday 6th January is a training day 

for our staff) 

 A NEW YEAR’S RESOLUTION—BEING ON TIME Please can you help your child to make the best 

progress by being on time in the mornings. We open the doors at 8.45 am, yet some children are only 

arriving at 9.15 am, missing a whole 30 minutes of their education. Please bring your child in by 9.00 am. 

Thank you.  

We’d like to wish all our families a very... 

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

Follow us on Twitter  

AND Facebook! 



 نشرة ديسمبر األخبارية 

بهجة عيد الميالد المجيد  في هذا الفصل الدراسي الكل مبتهج وسعيد بكل األنشطة التعليمية المختلفة  األحتفالية 

بهذا الوقت المميز من السنة. األطفال األكبر سناً ذهبوا الي مسرح الوحدة لمشاهدة أداء حياً ألحد المسرحيات 

 واستمتعوا بمحتوي القصة . 

نتمني من األهالي أن  يكونوا سعدوا بمشاهدة أطفالهم يغنون ترانيم أعياد الميالد المجيد ويرقصون فرحاً وطرباً، 

 وكان الختام بمشاركتهم المرطبات وأخذ الصور مع بعضكم بعد ذلك . 

 11330-0330ديسمبر، وهي حفلتين األولي ستقام من  11نتشوق لحفلة عيد الميالد المجيد يوم األربعاء 

ظهراً. رجاءاً التذكير بانه ليس يوم دراسي أعتيادي ويمكن للطفل  3300-1300صباحاً والثانية ستقام من 

 حضور حفلة واحدة فقط. أتساءل ما أذا كان األطفال سلوكهم جيد بما فيه الكفاية فربما يرغب بزيارتنا بابا نويل؟

 ال تنسوا تصفح صفحات موقع تويتر وفيسبوك لمزيد من الصور واألخبار. 

دار الصداقة  نحن نعمل مع دار الصداقة ، وهو منزل أليواء كبار السن، قاب قوسين أو أدني من حضانتنا. قمنا 

بزيارتهم برفقة األطفال وقاموا ببعض النشاطات الحرفية التي تتعلق بعيد الميالد المجيد كما قام صغارنا بالغناء 

لهم وذلك لبث شعور وروح عيد الميالد بين كبار السن، وهذه الزيارة لتشجيع األجيال المختلفة علي تكوين 

 صداقات. 

أنباء عن أطفال عيد الميالد يسعدنا زف الخبر السعيد باخباركم بأن لورا وضعت تؤامها األسبوع الماضي-صبيين  

 رائعان سمياهما ثيو وماكس. الحمد هلل كل العائلة السعيدة بخير.  

 تواريخ مهمة 

* ديسمبر هو أخر يوم للفصل الدراسي الحالي وستغلق الحضانة أبوابها لعطلة أعياد الميالد المجيد .  00الجمعة 

ظهراً وهذا أخر زمن لألستالم، رجاءاً عدم التاخير. 1330ألي  1300يمكنكم أستالم أطفالكم اي وقت من   

يناير هو يوم تدريبي للمؤظفين . 6. األثنين  0000يناير  7ستفتح الحضانة أبوابها مجدداً لألطفال الثالثاء  *  

قرار جديد للسنة الجديدة-الحضور في الوقت المحدد رجاءاً مساعدة طفلك ليحقق مستوي تعليمي أفضل وذلك 

 0318صباحاً ولكن لألن بعض األطفال يحضرون  13:8بأحضاره في الوقت المحدد في الصباح . أبوابنا تفتح 

صباحاً وبذلك يفقدون نصف ساعة دراسية يومية. نتمني رؤية هؤالء األطفال بحلول التاسعة صباحاً., وشكراً 

 لكم. 

 نؤد أن نتمني لجميع عائالتنا...

 عيد ميالد مجيد وسنة جديدة سعيدة !

 تام وفريق العاملين لدي ابركرومبي                   


