
CHRISTMAS NEWSLETTER 

OUR FIRST TERM IN A PANDEMIC 

It is quite amazing to look back on the last 15 weeks of this Autumn Term and see 

just how far we have all come. I really want to thank families for working with us as 

we’ve all had to adjust to new ways of doing things during the Covid pandemic. I 

also want to take this opportunity to thank my staff who have worked tirelessly to 

make sure the children are first of all safe and happy, but have also supported them to learn, so that 

each little one has made great progress from their starting points. I am very proud of how normal we’ve 

been able to make school for them, in these most abnormal of times. 

IS IT A COLD OR COVID? 

This is also the cold and flu season and lots of children are getting coughs and runny noses which is 

common at this time of year. However, please remember that if your child has a new cough,  a 

temperature over 37.8 degrees, and/or a change in taste and smell, according to government guidance 

they must self isolate for 10 days. We invite you to get a Covid test, and if it is negative, they can come 

back to school. This is so important to stop the spread of the virus in our school community. If someone 

in our school community tests positive for Covid, we may have close one of our bubbles and we will 

contact you via ParentMail to let you know your child needs to self isolate. It is essential we all follow 

this guidance to stop the spread and keep 

everyone in our school community safe.  

CHRISTMAS FUN We are enjoying the end of 

term with lots of different learning activities to 

celebrate this special time of year. At 

Abercromby we love to teach our children 

about the many different festivals we 

celebrate, helping them to gain an 

appreciation and understanding of our 

fabulous and diverse community. 

The pandemic has meant we’ve had to 

change much of what we normally do and 

we’ve not been able to invite you in for the 

annual Christmas Singalong events in each 

room. However, the children have been 

working hard to learn some Christmas songs and these have been made into a video for you to watch 

at home. These will be uploaded to Tapestry in the last week of term, so look out for them. I am sure 

you will be very proud of your children and watching this will get you into the Christmas mood. 

CHRISTMAS PARTIES We look forward to our Christmas parties on Wednesday 16th December, one 

from 9.30-11.30am (for Start/Week children) and the second party from 1.00-3.00pm (for End/Week 

children). Full Time children choose one party to come to—please let your room staff know 

which one you are choosing. 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? 

BUILDING WORK We have a lot of building work planned over the next couple of months: 

 Roof repairs: You may remember we’ve had a terrible time with a leaky roof and had a 

devastating flood in Willow Tree Room at the beginning of October, meaning that we had to move 

the learning resources into Apple Tree room. The repairs are finally going to be carried out over 

the Christmas holidays, starting on Friday 18th December. When we return in January, we hope 

to be warm and dry once more and Willow Tree will be fully back in their room! The staff will be 
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very busy putting the room back at the end of this term. 

 Climbing Frame: very sadly, our log pile climbing frame was condemned 

at the start of September, due to rot in the wood. That is why the children have 

not been allowed to use it at all this term. Fortunately we had some money 

saved up and a new one is coming! This will be installed in the first week back 

in January. We are very excited to see what the children will think to it! 

 New Path: Our new way in and out of school is working really well and we are grateful to our 

families for following the one way system. However, as the weather has got wetter, the stepping 

stone path, which Oak Tree families use to leave the garden, has become very muddy. We are 

putting in a new path, which will help with this, starting on January 11th. 

 Please take extra care around the building whilst these works are in progress and keep your 

children close to you. 

BEATLIFE AND PHYSICAL EDUCATION  Once the roof is fixed and Willow Tree are back in their 

normal room, Apple Tree Room, our large multi-use room will be available once more for lunches and 

other things. We will be able to restart Beatlife music and drumming sessions with Peter and Mandy. 

These take place alternate Mondays and Fridays. The children learn listening and attention skills, copy 

drumming patterns and develop their musicality, all proven to help children become early readers. 

From January we will also welcome back Martin, our Physical Education (PE) specialist on 

Wednesdays, who will teach the children physical skills, learning how to move their bodies in different 

ways, developing core strength and coordination as well as developing 

skill in using balls and bean bags. 

WOODWORK All the staff have received specialist training in using 

woodwork with our children and we have begun sessions with the 

children in Oak Tree. The children are loving the opportunity to work 

with real tools and are very focussed and sensible, engrossed in their 

own creations. We plan for this to become a regular part of our 

provision as it supports children’s learning in so many areas. We are 

finding it very good for their mental health too, as they lose themselves 

in their creativity and are so delighted with what they have made. 

DIARY DATES 

 Willow Tree closes on Thursday 17th December at 2.30 pm for 

the Christmas holiday. This will give the staff time on Friday to 

move the learning resources back into the room ready for the 

start of next term. 

 Oak Tree will close on Friday 18th December at 1.15 pm 

 School will reopen for children on Tuesday 5th January 2021. (Monday 4th January is a training 

day for our staff) 

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

 

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

 

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



 

 

 نشرة عيد الميالد المجيد األخبارية 

 الفصل الدراسي األول خالل فترة الوباء 

من الجميل إلقاء نظرة الي الوراء ورؤية كيفية عبور هذا الفصل الدراسي األول بطريقة سلسلة وإلى أين 

وصلنا جميعاً األن. نود أن نشكر كل العائالت على عملهم الجماعي معنا، حيث كان علينا جميعاً التكيف مع كل التغيرات الني حدثت 

تحت تاثير جانحة كرونا، كما اود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر جميع العاملين في الحضانة لعملهم بال كلل للتأكد من أن األطفال في 

المقام األول وبأنهم سعداء واَمنون، ومساعدتهم على أحراز تقدم دراسي جيد. أنا فخورة بأننا جعلنا كل شئ يبدو طبيعياً بالنسبة 

    لألطفال في هذه األوقات الغير طبيعية.  

 هل هي نزلة برد أو كوفيد ؟

إنه موسم نزالت البرد واألنفلونزا الموسمية التي قد يعاني منها الكثير من األطفال، من سعال وسيالن أنف وفأنه أمر شائع في هذا 

وحدوث تغيير في حاسة  8.73ْالوقت من العام، ولكن يرجى األنتباه في حالة عند حدوث سعال جديد أو ارتفاع درجة الحرارة عن 

الشم أو التذوق فيجب أجراء أختبار الكوفيد للطفل وإبالغنا عن النتيجة. في حالة النتيجة سلبية فيمكن عودة الطفل الي الحضانة، أما 

في حالة النتيجة إيجابية فسيتم أغالق المجموعة األمنة وسيتم إبالغكم عن طريق بريد أولياء األمور األلكتروني لتتمكن من أجراء 

ايام. هذه التدابيرللحد من أنتشار الفيروس في حضانتنا والحفاظ علي سالمة الجميع. 01العزل المنزلي للطفل لمدة   

متعة عيد الميالد المجيد  تخللت نهاية هذا الفصل 
الدراسي الكثير من األنشطة التعليمية المختلفة التي شارك 

فيها األطفال، حيث فى حضانتنا نحب أن يتعلم األطفال عن 

الكثير والعديد من المهرجانات واألحتفاالت، حيث تساعدهم 

هذه المعرفة علي أكتساب تقدير وفهم المجتمع الرائع 

 حولهم. 

لظروف الوباء هذه السنة لم يتم دعوتكم ألحتفالية عيد 

الميالد المجيد السنوية. ولكن األطفال عملوا جاهدين لحفظ 

األغاني وقمنا بتسجيل فيديوهات سنقوم بوضعها علي 

 تطبيق تابستري حيث يمكنكم مشاهدتها.

حفالت عيد الميالد المجيد   ستقام يوم األربعاء 01 
صباحاً وهي  003ْ1-03ْ1ديسمبر، الحفلة األولي من 

وهي ألطفال نهاية األسبوع. األطفال بدوام كامل يمكنهم الخيار مابين  311ْ-0311ألطفال بداية األسبوع والحفلة الثانية من 

الحفلتين ويجب إبالغ موظفي الحجرة بذلك. للتذكير األطفال يمكنهم حضور حفلة واحدة فقط، ونتمني أن يكونوا جيدي السلوك حتي 

 يقوم بابا نويل بزيارتهم ؟

 أعمال البناء  في خطتنا الكثير من أعمال البناء خالل الشهرين المقبلين : 

أصالح السقف: حدث لدينا تسريب في سقف حجرة شجرة الصفصاف في بداية شهر أكتوير مما ادى إلى غمرها بالمياة  *

 07وتم تحويل جزء من الغرفة إلى حجرة شجرة التفاح. اخيراً ستبداء األصالحات خالل عطلة أعياد الميالد، ابتداء من 

 ديسمبر، نتمنى عند عودتنا في السنة الجديدة أن تكون الحجرة عادت إلى سابق عهدها.

إطار التسلق: تم إغالق إطار التسلق القديم منذ عودتنا في شهر سبتمبر وذلك لسالمة األطفال بسبب التعفن الذى أصاب  *

الخشب. لحسن الحظ سنستخدم المال الذي تم توفيره لشراء إطار تسلق جديد لألطفال. متحمسون لنرى رد فعل األطفال 

 عند رؤية الجديد.

الطريق الجديد: المسار الجديد المتبع للدخول والخروج من الحضانة يسير بصورة جيدة، ونشكر كل العائالت  إلتباع النظام الجديد  *

أحادى األتجاه. مع تغيير الطقس أصبح الطريق الريئسي المستخدم لعائالت حجرة شجرة البلوط وحالً، نحن في أتجاه حل هذه 

يناير.  00المشكلة ابتداءاً من   
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 الرجاء توخى الكثيرمن الحذر خالل فترة أعمال البناء ومحاولة إبقاء األطفال بالقرب منكم. *

جلسات الموسيقى والتربية البدنية  عند إتمام عملية إصالح ترميم السقف وعودة حجرة شجرة 
الصفصاف الي سابق عهدها، ستبداء جلسات الموسيقى والقرع علي الطبول بقيادة ماندي وبيتر. 

الجلسات ستكون بالتناوب األسبوعي مابين يومي األثنين والجمعة، حيث يتعلم األطفال خالل هذه 

الجلسات الكثير من المهارات مثل األستماع واتباع األيقاع الموسيقي والتركيز. أثبتت األبحاث بأن 

 الموسيقي تساعد األطفال علي القراءة في وقت مبكر من العمر. 

أعتبار من شهر يناير سنرحب بعودة مارتن أستاذ التربية البدنية. الجلسات ستقام كل يوم اربعاء، حيث سيتعلم األطفال المهارات 

 االبدنية المختلفة  من خالل تحريك أجسادهم بطرق مختلفة لتطوير القوة األساسية ومهارة التنسيق مابين العين والحركة.

األعمال الخشبية- النجارة اليدوية-  تلقى كل الموظفين في الحضانة 
تدريباً متخصصاً لكيفية إستخدام وإستعمال أدوات النجارة اليدوية وتعليمها 

لألطفال، بداءنا الجلسات مع أطفالنا األكبر سناً ولقد أحب األطفال إستعمال 

األدوات الحقيقية وتنفيذ إبداعاتهم الخاصة. نخطط بأن تصبح هذه الجلسات 

جزء من منهجنا التعليمى، حيث اُثبت أن هذه الجلسات تدعم تعليم األطفال في 

 العديد من المجاالت التعليمية والمحافظة علي صحتهم وليقاتهم النفسية .

 تواريخ مهمة 

ديسمبر هو أخر يوم دراسي وبداية أجازة عيد الميالد المجيد  08الخميس  *

لحجرة شجرة الصفصاف، وسيُمنح الموظفين في هذه الحجرة يوم الجمعة 

كوقت لبدء أعادة الجزء الموجود في حجرة شجرة التفاح الي مكانها السابق 

 لبدء الفصل الدراسي الجديد.

ديسمبر هو أخر يوم دراسي لحجرة شجرة البلوط وبداية اجازة  07الجمعة  *

بعد الظهيرة.  0301عيد الميالد المجيد. رجاءاً اصطحاب األطفال عند   

وفي الوقت المحدد. يوم  0100يناير 1تفتح الحضانة أبواها مجدداً الثالثاء  *

يناير هو يوم تدريبي للموظفين.  4األثنين   

نرجو تصفحكم كل مواقعنا األلكترونية، تويتر وفيسبوك لمزيد من الصور 

 واألخبار. 

 نود أن نتمنى لجميع عائالتنا عيد ميالد مجيد وسنة جديدة سعيدة. 

          

 أطيب التمنيات من تام وفريق حضانة أبركروبي                                     
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