
JANUARY NEWSLETTER 

A NEW YEAR! We had a lovely break and 

have returned ready for a fabulous new 

year of learning! Welcome to the new 

children in Willow and Oak Tree rooms. 

We are delighted that you and your 

families have joined us at Abercromby and hope that you’ll soon 

settle in, make lots of new friends and love learning with us. 

CHINESE NEW YEAR Gong Xi Fa Cai to all our families who 

celebrate Chinese New Year. In school we are learning about this 

very important festival and how Chinese families celebrate 

together. Oak Tree children will walk down to Chinatown to find 

out more about Chinese culture. 

LOVELY LEARNING Oak Tree Room are finding out about 

people who help us and this week met some police officers. They 

explored how all their equipment works and what it is used for. 

One of our children  got to handcuff one of the officers! Willow 

Tree children, who are much younger, are joining in really well 

with story times now and making friends with other children. 

COLD WEATHER Remember we play out in all weathers—research shows this is actually really good for 

children’s health and boosts their immunity. Please make sure your child has a warm coat every day. 

They can also wear a warm hat and mittens 

(these are easier for children to put on 

independently). Please put your child’s name in 

EVERYTHING! 

THE WORLD IN ABERCROMBY We have started 

a display in the corridor which celebrates all the 

different places our families come from. If you 

would like to be a part of it, please speak to Tam 

who can add your photo to the world map. 

DIARY DATES 

 It is Safer Internet day on 11th February. We 

will have two sessions for families to attend to find 

out more how to keep yourself and your children 

safe online. The children will also be learning 

about keeping safe and being kind online. The sessions for families will be on 11th February 9.00-

10.00 am and 13th February 1.45-2.45 pm. 

 The Half Term holiday is from Monday 17th February until Friday 21st February. 

 Our next Stay, Play and Learn sessions are on 3rd and 6th March and will have a focus on books 

and reading. It is also World Book Day on Thursday 5th March., and so children can get dressed up 

as characters from a favourite book. More information will go out nearer the time. 

 Our next Family Consultation Day is on 1st April. You will be able to make an appointment with your 

child’s key person nearer the time. Please remember that on the day, there are no 

normal sessions. This enables each key person to meet their families and spend 

quality time with them. 

Tam and the Abercromby Nursery Team                  

Follow us on Twitter  

AND Facebook! 



 نشرة يناير األخبارية    

عام جديد  لقد قضينا أجازة رائعة، رجعنا وكلنا أستعداد لعام جديد حافل بالعلم! نرحب بأطفالنا الجدد في كل 

من الحجرتين. يسعدنا أنضمامهم وعائالتهم الي حضانتنا أبركرومبي ونتمني أستقرارهم في الحضانة قريباً 

 واِنشاء الكثير من الصداقات الجديدة واألستمتاع باألجواء التعليمية. 

السنة الصينية الجديدة   كل عام وانتم بخير لكل عائالتنا الذين يحتفلون بهذا األحتفال. في حضانتنا المدرسية 

نتعلم الكثير عن هذا األحتفال المهم للغاية وكيفية أحتفال العائالت الصينية معاً. أطفالنا الكبار في حجرة 

 البلوط سيسيرون الي الحي الصيني ألستكشاف ومعرفة المزيد عن الثقافة الصينية. 

تعليم رائع  في هذا النصف الدراسي  محور التعليم في حجرة الصفصاف هوعن األشخاص الذين يقدمون 

المساعدة لنا في حياتنا اليومية، هذا األسبوع قام بزيارتنا بعض ضباط الشرطة. أكشف تعلم أطفالنا طريقة 

عمل أجهزة الشرطة ومتي تستعمل ولماذا، كما قام أحد أطفالنا بتجربة وضع األصفاد وكبل أيدي الضابط. 

أطفالنا الذين انتقلوا من حجرة الصفصاف أستقروا جيداً في حجرة البلوط والروتين الجديد عليهم وينشئون 

 صداقات مع األطفال االخرين. 

طقس بارد  للتذكير أطفالنا يلعبون في حديقة الحضانة في مختلف الظروف المناخية – ما تظهره األبحاث  

ولذا رجاءاً التاكد من إِحضار معطف طفلك الدافئ معه يومياً.  -بأن ذلك مفيد لصحة األطفال ولتقوية مناعتهم 

كما يمكنه لبس قبعة البرد والقفازات) وهذه أسهل حيث يمكن لألطفال أرتداءها بأنفسهم( وال تنسي كتابة أسم 

 طفلك في كل أغراضه الشخصية.

العالم في أبركرومبي   لقد بدأنا بالعمل علي عرض خريطه العالم في جدارية الممر وذلك لألحتفال بجميع 

البلدان التي نستقبل منها أطفالنا وأسرهم. أذا رغبت بأن تكون جزءاً من هذا العمل، رجاءاً التحدث مع تام 

 الضافة صورتكم الي جدارية خريطة العالم. 

 تواريخ مهمة 

فبراير هو يوم األنترنت األمن. ستقام جلستان للعائالت للحضوروذلك للمزيد من المعرفة عن طرق  11 *

صباحاً  19099-0099فبراير من 11المحافظة علي أمانكم وأطفالكم عند أستخدام األنترنت. األولي يوم 

ظهراً.    50:1-10:1فبراير من  11والثانية يوم   

الجمعة من شهر فبراير.   51-11أجازة منتصف الفصل الدراسي األول من األثنين  *  

مارس وهذه المرة سنركز علي الكتب والقراءة. يوم   6و 1جلسات أبقي العب وتعلم القادمة ستعقد يومي  *

مارس، وهكذا يمكن لألطفال ارتداء والتغمص بشخصية شخصيتهم  1الكتاب العالمي يقع يوم الخميس 

 المفضلة في الكتب. المزيد من المعلومات سنزودكم بها عند أقتراب الحدث. 

االول من أبريل سيكون يوم التشاور العائلي. فعليه يمكنك تحديد موعد مع المسؤولة عن طفلك عند أقتراب  *

الموعد. يرجي األنتباه بانه لن تكون هنالك جلسات عادية لألطفال في هذا اليوم ، وهذا ليتيح  للكل بلقاء 

 المسؤولة عن طفلك والتشاورعن تقدمه.

. 

Tam and the Abercromby Nursery Team                   


