
FEBRUARY NEWSLETTER 

WEATHER The weather has been very 

challenging recently with so much rain and 

wind. However it hasn’t stopped our children! 

Dressed up warmly in their all-in-one suits, 

they have thoroughly enjoyed exploring the 

different things you can do in the rain and 

making mudpits! Check out our Twitter feed and Facebook page for 

a lovely video which show all the fun learning taking place. 

PANCAKE DAY We celebrated Shrove Tuesday, otherwise known 

as Pancake Day this week. The children carefully measured out the 

ingredients, whipped the mixture, and watched whilst the liquid batter 

turned into floppy pancakes. They then had to choose their favourite 

topping. They smelled and tasted delicious! 

OAK TREE LEARNING will focus on Traditional Tales this half term 

—stories that have been told for many, many years, such “The 

Gingerbread Man” and “Three Little Pigs”. 

WILLOW TREE LEARNING will focus on Growing things, as there 

are finally some signs of Spring in the garden with bulbs coming up. 

KEEPING SAFE AT HOME TIME  When you collect your child from 

their room, please remember they are then your responsibility, not 

ours. We are concerned that some children are rushing out of 

Nursery without their adults and could get on to the road. 

SCHOOL YELLOW ZIG ZAG LINES There are a number of families 

parking on the yellow zig zag lines outside school. This blocks 

drivers’ view of the school and means cars may not be able to stop in 

time if a child runs out on the road.  

PLEASE DO NOT PARK ON YELLOW ZIG ZAGS.  

 

 

DIARY DATES—LOTS OF BOOK FUN COMING UP! 

 Our Stay, Play and Learn events, all about books and reading, 

are on Tuesday 3rd March and Friday 6th March, 1.30 to 2.45 

pm. Come and join the fun! You should have received a letter with more information, but 

there is also a copy on our website, in the letters section. 

 Abercromby is celebrating World Book Day on Wednesday 4th March. The staff will be 

getting dressed up as characters from a book and if any children would like to join in, they 

are very welcome. Can we guess who everybody is and the name of the book? 

 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                  

www.abercrombynurseryschool.co.uk 

Follow us on Twitter  

AND Facebook! 



 نشرة فبراير األخبارية  

الطقس  موخراً كان الطقس قاسي بسبب كثرة األمطار والرياح. مع ذلك لم يتوقف أطفالنا من الخروج الي 

الحديقة واألستمتاع بأستكشاف كل األشياء الممتعة التي يمكنهم فعلها عند هطول االمطار وخاصة بركة 

الوحل  لكن قبل خروجهم الي الحديقة نتأكد من أرتدائهم مالبس دافئة وعليها البدالت المخصصة للمطر. 

يمكنكم مشاهدة كل مقاطع الفيديوهات الممتعة التي توضح كل المرح والتعليم معاً،وهي موجودة علي موقعنا 

 في تويتر والفيسبوك.

يوم البانكيك  أحتفلنا بيوم الثالثاء البدين هذا األسبوع، والمعروف بيوم البانكيك. قام األطفال بتحضير 

البانكيك بأنفسهم حيث قاموا بتحضير المكونات وخفق الخليط ومشاهدة كيفية تحول الخليط السائل الي فطائر 

 وبعدها اختاروا ما بين أضافة السكر او الحاض فوقه علي حسب رغبتهم. كانت الرائحة والطعم مذهلين. 

التعليم في حجرة البلوط  في هذا الفصل الدراسي سنركز علي القصص الشعبية وهي القصص التي يتم 

 سردها لسنوات عديدة مثل رُجل الجنزبيل و الخنازير الصغيرة الثالثة.

التعليم في حجرة الصفصاف  في هذا الفصل الدراسي يتم التركير علي نمؤ األشياء. حيث وأخيراً ظهرت 

 بعض عالمات الربيع في الحديقة كأبصال نباتات الزينة. 

الحفاظ عاي األمان في نهاية اليوم الدراسي  عند قيامكم بأخذ أطفالكم من حجراتهم نهاية اليوم الدراسي 

يرجي التذكر بأنه أصبح تحت مسؤوليك وليس مسؤوليتنا. نشعر بالقلق من أن بعض األطفال يهرعون خارج 

 الحضانة بدون أولياء أمورهم ويمكنهم الخروج الي الطريق العام .  

خطوط المدرسة الصفراء المتعرجة  عدد من أولياء األمور يركنون سيارتهم في هذه المنطقة خارج 

المدرسة. هذا يؤدي الي حظر رؤية السائقين األخرين لبوابة المدرسة وبمعني أن السيارات قد ال تكون قادرة 

 علي التوقف في الوقت المناسب في حالة ظهر طفل علي الطريق.  

 رجاءاً عدم التوقف علي الخطوط المتعرجة الصفراء.

 تواريخ مهمة – الكثير من المرح قادم ! 

من مارس من  6و 3أبقي، ألعب وتعلم، وسيتمحورحول الكتب والقراءة يومي الثالثاء والجمعة الموافقين  *

ظهراً. تعالوا وشاركونا المرح ،يجب أن تكون تلقيت خطاباً يحتوي علي المزيد من  53:2الي  0331

 المعلومات وهنالك نسخة أخري علي موقعنا في قسم الرسائل.  

من مارس، حيث سيقوم الموظفين بالتنكر  :تحتفل أبوركرومبي باليوم العالمي للكتاب يوم األربعاء  *

وارتداء الزي الخاص بشخصيات كتبهم المفضلة ويمكن ألطفالكم األنضمام اليهم، فأنهم موضع ترحيب كبير. 

 هل يمكنك تخمين ما هي الشخصيات وأسم الكتاب؟ 

من أبريل . ستكون قادراً علي تحديد موعد مع المسؤولة الرئسية عن  0يوم التشاور العائلي يوم األربعاء  *

طفلك عند أقتراب الوقت. رجاءاً في هذا اليوم ال توجد جلسات عادية حيث يتيح للمسؤؤلة عن طفلك بمقابلتك 

 وقضاء وقت للتباحث عن التطور المحرز من قِبل طفلك. 

Tam and the Abercromby Nursery Team                   


