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Dear Parents 

We are very excited to be starting our Splash sessions on Monday 20 May in our paddling pools. We will 

be giving the children the opportunity to go into the pool to play and become more water confident.  

We plan for the children to have at least two sessions a week in the paddling pool however times, days 

and frequency may change so we ask that the children bring, every day, their water wear (swimming 

costumes/bathers), a complete change of clothes and a towel. They do not need goggles as we will provide 

water activities for them.  

The children will be in the water supervised for a short period of time and will then resume normal 

classroom activities. The children will be changed in separate boy/girl groups in the classroom.  

The session will run until Thursday 20 June. 

If you have any concerns, please do not hesitate to contact us.  

 

Yours faithfully  

Tracey Phillips  
Foundation Stage Leader  
 
 

 
 

مايو  ، وسنمنح األطفال الفرصة الذهاب واللعب في بركة   20اإلثنين الموافق يسعدنا أن نبدأ مع طالبنا أسبوع اللعب في الماء من يوما  
 المياه  لتشجيعهم واعطائهم الثقة بالنفس. الرجاء من حضراتكم  ارسال مع الطالب  المالبس الخاصة للسباحة في هذا اليوم

 
ولكن قد تتغير األوقات واأليام  نحن نخطط بان يكون لألطفال فترتين  على األقل في هذا األسبوع  لالستمتاع  في أحواض السباحة  ،

برجاء من حضراتكم ارسال  مالبسهم السباحة  كل يوم مع أطفالكم  نظيفة .ال يحتاج األطفال  إلى نظارات واقية ألننا سنوفر لهم أنشطة 
 مائية

 
تادة مع بتزويدهم باألنشطة سيتم مراقبة الطالب خالل فترة اللعب في الماء وبعد اإلنتهاء من اللعب سيعود الطالب إلى حصصهم المع

 داخل الفصل. سيتم أيضا فصل الطالب لمجموعتين بنات / أوالد حتى يستطيع الجميع لتغيير مالبسهم داخل الفصول
 
 

يونيو  20سنستمر بهذه األنشطة حتى  
 

  إذا كان لديكم أي استفسار الرجاء التواصل معنا
 

  تحياتي
 تريسي فيليبس 

 مسؤولة الروضة
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