
EARLY AUTUMN NEWSLETTER 

WELCOME TO ALL OUR CHILDREN AND FAMILIES I am Tam, 

the proud Head Teacher of this wonderful school and you will often see me on the 

gate welcoming our children in. A big hello to all our returning children, who have all 

grown up over the 6 months of Lockdown. They are now enjoying being our 

“Nursery Experts” showing everyone what to do. We’d also like to welcome all our 

new children and their families, who are settling in brilliantly and doing so well at 

getting to know Nursery routines.  

We know that living through the current Covid-19 pandemic is so hard for everyone. 

We are very glad to be open to all children again and our aim is to make everything 

as normal as we can for the children, so they can have lots of fun, growing and learning all the time, 

having a really happy time. 

A BIG THANK YOU! We are all getting used to 

new ways of operating during the pandemic. 

Thank you very much to all our families for your 

support, by being on time, wearing face coverings 

and following our one way system in and out of 

school. Everyone is doing their bit to keep our 

Abercromby community safe. 

WHEN CHILDREN ARE ILL Please remember 

that if children are ill with a high temperature (over 

37.8 degrees centigrade), a new persistent cough 

and/or a loss in sense of taste and smell, you 

must NOT bring them in to Nursery as it could be 

Covid-19; you MUST take your child for a Covid test. If it is negative, then you can then bring them 

back in. If it is positive, we will follow Public Health advice, as to whether any of the school 

community needs to self-isolate. It is extremely important that you telephone the school on 0151 

7095114, or email contact@abercromby.liverpool.sch.uk to keep us informed of any absence. 

FAMILIES’ ZOOM MEETING – SUPPORTING YOUR CHILD’S LEARNING I’d like to invite all our 

families to a meeting held via Zoom, where you can find out about what your child is learning whilst 

they are with us, and how you can get involved and support their learning at home. I will also explain 

what we will do to keep children’s learning going at home, if we ever have to close a bubble for a 

period of time. There is a choice of two meetings: 

1. Monday 19th October 10.30 am       2. Monday 19th October 7.30 pm 

I will send out the Zoom links nearer the time. 

KEYPERSON Do you know who your child’s key person is? Every child in Abercromby is assigned to 

one of the Nursery staff as their “key person”, or special grown up. A Keyperson is your child’s 

special person, who will get to know your child really well. They make observations about your child’s 

learning, assess how they are doing and plan next steps for learning for them. You can look on 

Tapestry to see who your child’s key person is, or just ask the room staff. 

TAPESTRY ONLINE LEARNING JOURNALS We use Tapestry Online Learning Journals, to record 

your child’s progress. This is very exciting because you are able to 

log on and see photos and videos of what your child gets up to 

during the day. It is lovely to sit with them at home, look at their 
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photos and videos, and talk about their learning 

together. Speak to us if you are not logged on yet, so 

we can help you. 

WONDERFUL LEARNING! We’ve only been back a 

few weeks but already there has been fantastic 

learning taking place! The children were very excited 

when they went into the garden for the first time and 

saw all the fruit on the trees and bushes. They 

wandered around picking the fruit and eating it, their 

cheeks were full like hamsters! The children have also 

enjoyed taking part in the Liverpool Maths Party. 

BIRTHDAYS We love to celebrate everyone’s birthday at Abercromby as birthdays are very 

special! However we are a “Healthy School” and so if you would like to bring 

something, please bring in a SMALL cake and no sweets please. 

SOME IMPORTANT REMINDERS 

 Remember our start and finish times: 

WILLOW TREE children start at 8.30 am and finish at 2.30 pm 

On Wednesday, Start/Week children go home at 11.15 am and End/Week children arrive at 

11.45 am 

OAK TREE children start at 8.45 am and finish at 2.45.pm 

On Wednesday, Start/Week children go home at 11.30 am and End/Week children arrive at 

12.00 pm 

 Packed lunches are going well. The children are really interested in all the different things 

every one brings in— but no crisps or sweets please. Children do not need juice as we 

provide water.  

 We provide healthy snacks every day such as fruit, cereal, toast, crackers and cheese, 

breadsticks with dip etc. We ask for a voluntary contribution 

of £1 to help us pay for this (£2 if your child is full time). You 

can pay for half a term if this is easier—£7 (or £14 for full 

time children) for this half term. Please let us know if your 

child has any allergies or dietary requirements. 

 Please don’t allow your child to bring in toys from home. 

 Now it is getting colder, your child needs to bring in a warm 

and waterproof coat and wellington boots so they can access 

the garden. We really do go out in all weathers and the 

children love experiencing this!  

 Please put your child’s name in EVERYTHING!! 

DIARY DATES  

Friday 23rd October is a training or INSET day for staff and the 

school will be closed to children 

The Half Term holiday is from Monday 26th October —Friday 

30th October and the school will be closed for the week. We reopen as usual on Monday 

2nd November 

Thank you very much for all your support! 

Tam and the Abercromby Nursery Team 
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 النشرة اإلخبارية المبكرة لفصل الخريف       

مرحباً بجميع أطفالنا وعائالتهم  أنا تام المديرة الفخورة بمدرستها للتعليم القبل المدرسي، غالباً ما ترأني أقف بجوار البوابة 

أرحب باألطفال. تحية كبيرة لجميع أطفالنا العائدين الذين كبروا خالل فترة األغالق الكامل، هم األن مستمتعون بكونهم خبراء 

الحضانة األكبر سناً. كما نود أيضاً الترحيب بجميع أطفالنا وعائالتهم الذين إنضموا الينا حديثاً، الذين أستقروا في اجواء الحضانة 

 سريعاً ويقومون يالتعرف علي الروتين اليومي. 

نحن علي علم بأن الحياة خالل الجانحة الحالية صعب للغاية وعلي الجميع، وسعداء بفتح أبوابنا مجدداً لألطفال وهدفنا هو جعل كل 

 شئ يبدو طبيعياً قدر األمكان، حتي يتمكن األطفال من قضاء وقت سعيد ملئ بالمرح والتعليم. 

شكراً جزيالً للكل ! تعودنا بالقيام باساليب وطرق جديدة للعمل خالل الجانجة. نشكر الكل علي الدعم المقدم وذلك من خالل  

الحضور في الوقت المحدد، وارتداء أغطية الوجه مع أتباع نظامنا أحادي األتجاه داخل وخارج الحضانة. الكل يعمل للحفاظ علي 

 مجتمع ابركرومبي أمناً.

في حالة مرض طفل  يرجي االنتباه عند أرتفاع درجة حرارة الطفل فوق 73ْ.8 درجة مئوية مع سعال مستمر جديد أو فقدان في 

. في حالة النتيجة سالبة  91-حاسة التذوق والشم، يجب عدم أحضار الطفل الي الحضانة كما يجب أخذ الطفل ألجراء أختبار كوفيد

يمكن للطفل العودة للحضانة، بينما في حالة النتيجة إيجابية فيجب أتباع نصائح وزارة الصحة العامة وأجراء العزل الصحي. من 

المهم للغاية أخطارنا في حالة غياب الطفل وذلك من خالل األتصال هاتفياً بالحضانة أو عن طريق اإليميل األتي     
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ملتقي زووم للعائالت – لدعم تعليم طفلك  أود دعوة كل العائالت لملتقي عبر تطبيق زووم، وذلك لتكوين فكرة عما يتعلمه طفلك 

خالل تواجده في الحضانة وكيفية مشاركتنا بالدعم من خالل المنزل. كما سيتم شرح ما سنفعله لمواصلة تعلم األطفال خالل 

تواجدهم في المنزل وذلك في حالة اُضطررنا في إي وقت إلي إغالق أحدي المجموعات األمنة لفترة زمنية. هنالك خيارين زمنيين 

 للملتقى:

مساء نفس اليوم . ساقوم بأرسال رابط المتلقي في أقرب وقت .  81:.صباحاً، أو  91:81اكتوبر  91األثنين    

الموظفة المسؤولة عن طفلك هل تعلم من هي ؟ لكل طفل ُهنالك شخص مسؤول مسؤولية رئيسية عنه وهي موظفة مميزة وقريبة 

له، تتعرف عليه وتقوم علي تقييم وتدوين قدراته واحتياجاته التعليمية والخاصة وعلي أساسه تضع مالحظاتها والخطط 

 لمساعدته.  يمكنك إلقاء نظرة علي تابستري لمعرفة من هو المسؤول عن طفلك أو يمكنك سؤال الموظفين في الحجرة. 

تابستري المجلة التعليمية اإللكترونية  نستخدم هذه المجلة التعليمية اإللكترونية لتدوين رحلة الطفل  التعليمية. يمكنك تسجيل 

الدخول ومشاهدة صور ومقاطع  فيديو بكل ما يقوم به طفلك وما يتعلمه خالل تواجده بيننا في الحضانة ومشاهدة كل ذلك وأنت 

 في منزلك ومشاركته مع الطفل ايضاً. الرجاء إطالعنا في حالة تعسر عليك التسجيل للدخول حيث يمكننا المساعدة. 

تعلم  رائع  إنها عدة اسابيع فقط منذ أن ُعدنا من عطلة الصيف ولكن هنالك الكثير مما تعلمه األطفال، هم فرحوا جداً بمشاهدة 

األشجار الُمحملة بالفاكهة في حديقة الحضانة وكانت تجربة تذوق الفواكة الطازجة رائعة. كما استمتع األطفال بالمشاركة في 

 احتفاليات الرياضيات في ليفربول .

أعياد الميالد  نحب األحتفال بأعياد ميالد األطفال وخاصةً إنها يوم مميز لهم ! ولكن بما إننا "مدرسية صحية" ونهتم بصحة 

 األطفال فلذلك يرجي إحضار كيكة صغيرة عند األحتفال بعيد ميالد طفلك وممنوع الحلويات. 

 بعض المعلومات الهامة بغرض التنبيه 

 يرجى األنتباه لمواعيد الحضور واالنتهاء اليومي :  *

. في يوم األربعاء ينتهي اليوم الدراسي ألطفال بداية  0:81ونهاية اليوم الدراسي   3:81حجرة الصفصاف، الحضور الصباحي 

7  99:11، ويبداء اليوم الدراسي ألطفال نهاية األسبوع الساعة 99:91األسبوع الساعة   

. في يوم األربعاء ينتهي اليوم الدراسي ألطفال بداية  0:11ونهاية اليوم الدراسي  3:11حجرة البلوط ، الحضور الصباحي 

7  90:11، ويبداء اليوم الدراسي ألطفال نهاية األسبوع الساعة 99:81األسبوع الساعة   

األطفال يستمتعون بوجبات الطعام المعدة من المنزل وبكل ما هو موجود في حقيبتهم الغذائية، ولكن رجاءاً غير مسموح برقائق  *

 البطاطس أو الحلويات، كما أن األطفال ال يحتاجون الي العصائر فنحن نقدم لهم الماء في جميع األوقات. 

نوفر لألطفال وجبات خفيفة وصحية في الصباح وبعد الظهيرة مثل الفواكة، الحبوب، الخبز المحمص والجبن مع اعواد الخبر  *
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جنيهات،  .وغيرها. ولذلك نطلب منكم مساهمة طوعية وقدرها جنية واحد اسبوعياً ويمكنك الدفع كل نصف فصل دراسي ما يعادل 

في حالة أن كان طفلك بدوام كامل فأن التكلفة مضاعفة. الرجاء أطالعنا إذا كان طفلك يعاني من إي انواع الحساسيات أو لديه 

 متطلبات غذائية معينة وشكراً.

 يرجي عدم السماح بأحضار ألعاب من المنزل بصحبة الطفل.  *

لبرودة األجواء يرجي إحضار معطف دافئ ومقاوم للماء مع حذاء المطر المطاطئ، فاألطفال يحتاجون إلي الخروج إلي الحديقة  *

 في جميع الظروف الجوية. 

 رجاءاً كتابة اسم طفلك علي كل متعلقاته الشخصية.  *

 تواريخ هامة 

اكتوبر هو يوم تدريبي للموظفين في الحضانة، ستكون الحضانة مغلقة.  08الجمعة  *  

اكتوبر،سيكون إجازة منتصف الفصل الدراسي األول. العودة إلي الحضانة  81إلي الجمعة  02األسبوع الموافق من يوم األثنين  *

نوفمبر.  0األثنين   

 

 شكراً جزيالً لدعمكم                                                  

 تام وفريق العاملين بحضانة ابركرومبي                                   
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