
 

 
April 2017 Newsletter 

The Gulf English Nursery 
Our topic in Nursery  
This month we have been reading the story ‘Owl Babies’. We have learnt 
where owls live and what they like to eat. We all made our own ‘Mummy 
owls’. We have also learnt about our families and now we can describe 
them and draw them. 

 الموضوع الدراسي

 ورسمها.قرأنا هذا الشهر قصة البومة والصغار وتعلمنا عن حياة البوم وماذا يأكلون كما أننا صنعنا طيور من الورق ويمكننا وصف البومة 

 
Book bags 
It is extremely important that your child brings their book bag into Nursery with them every day because inside 
it will be their daily contact sheet.  

 حقيبة الكتب  

 حيث سيتم إرسال التقرير اليومي 
ً
 للمتابعة في الحقيبة.نؤكد على أهمية إحضار حقيبة الكتاب يوميا

Daily contact sheets 

Every day we will complete a daily contact sheet about your child. It will tell you all about their day in Nursery, 
including such things as: nappy changes, toilet use, naps, their mood, how much they have eaten, and the 
activities they have be involved in. Please read this every day and sign it.  

 تقرير املتابعة اليومية
.
ً
 سيتم إرسال تقرير متابعة يومي لكل طفل، وذلك إلخبار ولي األمر عن يوم الطفل في الحضانة، برجاء قراءة التقرير وتوقيعه يوميا

Healthy Snack 
Snack time is an opportunity for each child to eat some healthy food. Please make sure that a sandwich, fruit 
juice or water, and either a yoghurt or some fresh fruit are included in their snack bag. Crisps, chips, nuggets, 
chocolate and Nutella are banned in the Nursery. Please do not include these items in your child’s snack. We 
have a nut free policy in the Nursery. Please DO NOT send any nuts in your child’s snack. 

 الوجبات الصحية

أكد من إحضار شطيرة وعصير فواكه غير نحرص دائماً على أن يتناول األطفال طعام صحي في الوقت المخصص للوجبات، لذا نرجو منكم الت

 همحلى وماء باإلضافة لـ علبة زبادي أو فواكه طازجة. برجاء عدم إرسال شرائح البطاطا المقلية )شيبسي( أو شيكوالتة أو نوتيال، كما ننو

طعمة التي تحتوي على بضرورة عدم إرسال أي أطعمة تحتوي على الفول السوداني أو المكسرات إلتزاما بسياسة المدرسة بخصوص األ

 المكسرات حرصاً على من يعانون من حساسية.

Spare clothes 

Please make sure that your child brings a spare set of clothes with them to 

Nursery, just in case of any accidents.  

 مالبس إضافية

لدى الحضانة إلستخدامها في حالة إحتاج الطفل لتبديل يرجى من أولياء األمور التأكد من وجود مالبس إضافية 

  املال بس أثناء الدوام.

Wishing you all a safe and happy weekend.  
Yours faithfully, 

Mrs. Crellin and Miss Gemma. 


