
  

NNEEWW  AASSHH  GGRREEEENN  PPRRIIMMAARRYY  SSCCHHOOOOLL   

TTeerrmm  33  22002200  

OOuurr  ttooppiicc  ffoorr  tthhiiss  tteerrmm  iiss::  ““PPrriinncceesssseess  aanndd  DDrraaggoonnss””  

HHeerree  aarree  ssoommee  ooff  tthhee  tthhiinnggss  wwee  wwiillll  bbee  lleeaarrnniinngg  iinn  BBeeaattrriixx  PPootttteerrss  aanndd  AA..AA..MMiillnnee’’ss  PPiigglleettss::  

PPeerrssoonnaall,,  SSoocciiaall  aanndd  

EEmmoottiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt::  
WWee  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ffoollllooww  BBee  tthhee  

BBeesstt  yyoouu  ccaann  BBee  pprrooggrraammmmee  aass  

wweellll  aass  tthhee  CCaammbbrriiddggeesshhiirree  

sscchheemmee  ooff  wwoorrkk  ffoorr  ssoocciiaall  aanndd  

eemmoottiioonnaall  lleeaarrnniinngg..  TThhiiss  TTeerrmm  wwee  

wwiillll  bbee  ffooccuussiinngg  oonn  ddiivveerrssiittyy  aanndd  

cceelleebbrraattiinngg  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurreess  

aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd..  CChhiillddrreenn  aarree  

ggooiinngg  ttoo  bbeeggiinn  ttoo  ddeevveelloopp  aann  

uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  hhooww  tthheeyy  bbeelloonngg  

ttoo  tthheeiirr  ccllaassss  aanndd  rreeccooggnniissee  

ssiimmiillaarriittiieess  aanndd  ddiiffffeerreenncceess  

bbeettwweeeenn  tthheemmsseellvveess  aanndd  ootthheerrss  iinn  

tthheeiirr  ccllaassss..  WWee  wwiillll  aallssoo  bbee  

llooookkiinngg  hhooww  wwee  bbeelloonngg  iinn  oouurr  

ffaammiilliieess  aanndd  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  

bbeettwweeeenn  aallll  ffaammiilliieess..  

  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  LLaanngguuaaggee  aanndd  

LLiitteerraaccyy::  

WWee  aarree  sshhaarriinngg  ssttoorriieess  aanndd  

iinnffoorrmmaattiioonn  bbooookkss  lliinnkkeedd  ttoo  oouurr  

ttooppiicc  ooff  PPrriinncceesssseess  aanndd  DDrraaggoonnss..  

WWee  wwiillll  bbee  hhaavviinngg  ffuunn  iinn  oouurr  nneeww  

CCaassttllee  tthheemmeedd  rroollee--ppllaayy  aarreeaass,,  

ddeevveellooppiinngg  oouurr  llaanngguuaaggee,,  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  eeaarrllyy  wwrriittiinngg  

sskkiillllss..    

WWee  wwiillll  bbee  ccoonnttiinnuuiinngg  ttoo  lleeaarrnn  

aabboouutt  lleetttteerr  ssoouunnddss  aanndd  hhiigghh  

ffrreeqquueennccyy  wwoorrddss  tthhrroouugghh  oouurr  

ddaaiillyy  pphhoonniicc  sseessssiioonnss,,  gguuiiddeedd  

rreeaaddiinngg  aanndd  wwrriittiinngg  wwiitthhiinn  oouurr  

rriicchh  lliitteerraaccyy  eennvviirroonnmmeenntt..  

MMaatthheemmaattiiccaall  DDeevveellooppmmeenntt::  
TThhiiss  tteerrmm  wwee  wwiillll  bbee  ccoonnttiinnuuiinngg  ttoo  

ddeevveelloopp  oouurr  ccoouunnttiinngg,,  nnuummbbeerr  

rreeccooggnniittiioonn  aanndd  ffoorrmmaattiioonn  sskkiillllss  

ddaaiillyy  tthhrroouugghh  ffuunn  ggaammeess  aanndd  

rrhhyymmeess..  WWee  wwiillll  bbee  uussiinngg  oouurr  cchhiilldd  

iinniittiiaatteedd  ttiimmee  ((ppllaann  ddoo  aanndd  rreevviieeww))  

ttoo  pprroobblleemm  ssoollvvee..  FFoorr  eexxaammppllee;;  

eexxpplloorriinngg  wweeiigghhtt  aanndd  ccaappaacciittyy  uussiinngg  

ssaanndd  aanndd  wwaatteerr,,  tteelllliinngg  tthhee  ttiimmee  

uussiinngg  cclloocckkss,,  tteessttiinngg  oouurr  nnuummbbeerr  

kknnoowwlleeddggee  wwhheenn  ssccoorriinngg  ggaammeess,,  

ddeevveellooppiinngg  oouurr  sshhaappee  aanndd  ssppaaccee  

kknnoowwlleeddggee  wwhheenn  bbuuiillddiinngg  aanndd  

ppaacckkiinngg  aawwaayy--  tthhee  lliisstt  ggooeess  oonn  aanndd  

oonn......  

  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  wwoorrlldd::  
DDuurriinngg  tteerrmm  33  wwee  wwiillll  bbee  lleeaarrnniinngg  

aabboouutt  tthhee  MMoonnaarrcchhyy  ddiissccuussssiinngg  

KKiinnggss  aanndd  QQuueeeennss  lliinnkkiinngg  ttoo  oouurr  

ttooppiicc..  WWee  wwiillll  bbee  nnaammiinngg  aanndd  

iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  uunniiqquuee  ffeeaattuurreess  ooff  

ccaassttlleess..  TThhee  cchhiillddrreenn  wwiillll  bbee  

ddiissccuussssiinngg  ssiimmiillaarriittiieess  aanndd  

ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthheemmsseellvveess  

aanndd  ootthheerrss,,  sshhaarriinngg  aabboouutt  

ddiiffffeerreenntt  ffeessttiivvaallss  aanndd  ttrraaddiittiioonnss..  

WWee  wwiillll  bbee  lleeaarrnniinngg  aabboouutt  tthhee  

CChhiinneessee  NNeeww  YYeeaarr  cceelleebbrraattiioonnss..  

TThhee  cchhiillddrreenn  wwiillll  bbee  ddeevveellooppiinngg  

tthheeiirr  ccoommppuutteerr  sskkiillllss  aanndd  

bbeeccoommiinngg  mmoorree  iinnddeeppeennddeenntt  wwhheenn  

uussiinngg  tthhee  ccoommppuutteerrss,,  llooggggiinngg  oonn  

aanndd  ccoommpplleettiinngg  ssiimmppllee  pprrooggrraammss..      

PPhhyyssiiccaall  DDeevveellooppmmeenntt::  
DDuurriinngg  tteerrmm  33  wwee  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  

pprraaccttiissee  oouurr  ffiinnee  mmoottoorr  sskkiillllss  ttoo  

ddeevveelloopp  oouurr  ppeenncciill  ggrriipp,,  aanndd  eeaarrllyy  

wwrriittiinngg  tthhrroouugghh  iinnddeeppeennddeenntt  ccuuttttiinngg  

aanndd  ssttiicckkiinngg..    EEaacchh  wweeeekk  wwee  wwiillll  hhaavvee  

aa  sseessssiioonn  ooff  PP..EE..,,  BBeeaamm  aanndd  wwrriittee  

ddaannccee  ((mmuussiicc  aanndd  mmoovveemmeenntt  

pprrooggrraammmmee  ttoo  ddeevveelloopp  eeaarrllyy  wwrriittiinngg  

sskkiillllss))..  

WWee  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  oouurr  ‘‘OOuuttddoooorr  

LLeeaarrnniinngg’’  wwiitthhiinn  oouurr  sscchhooooll  ggrroouunnddss  

eexxpplloorriinngg  aanndd  bbeeggiinnnniinngg  ttoo  vveennttuurree  

oouutt  iinnttoo  tthhee  wwooooddllaannddss!!      

LLiinnkkiinngg  ttoo  oouurr  PPSSHHEE  ‘‘hheeaalltthhyy  

lliiffeessttyylleess’’  wwee  wwiillll  bbee  llooookkiinngg  aatt  tthhee  

ffoouurr  aarreeaass  ooff  aa  hheeaalltthhyy  lliiffeessttyyllee::  

eexxeerrcciissee,,  ddiieett,,  sslleeeepp  aanndd  hhaappppiinneessss!!  

EExxpprreessssiivvee  AArrttss  aanndd  DDeessiiggnn::  

TThhiiss  tteerrmm  oouurr  rroollee--ppllaayy  aarreeaass  

wwiillll  bbee  tthhee  CCaassttlleess..  TThhiiss  wwiillll  

aallllooww  tthhee  cchhiillddrreenn  ttoo  rree--eennaacctt  

aanndd  ttoo  uussee  tthheeiirr  iimmaaggiinnaattiioonn  aanndd  

llaanngguuaaggee  ttoo  mmaakkee  uupp  ssttoorriieess  aanndd  

ggaammeess..  WWee  wwiillll  bbee  ddeessiiggnniinngg  aanndd  

mmaakkiinngg  ccaassttlleess  aanndd  ccrroowwnnss  uussiinngg  

aa  rraannggee  ooff  mmaatteerriiaallss,,  sseelleeccttiinngg  

aapppprroopprriiaattee  ttoooollss  aanndd  tteecchhnniiqquueess  

ttoo  jjuunnkk  mmooddeell..    

TThhee  cchhiillddrreenn  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  

ccrreeaattee  uunniiqquuee  aarrtt  wwoorrkk  uussiinngg  

ddiiffffeerreenntt  mmeeddiiaa  aanndd  mmaatteerriiaallss  

ttoo  ddeevveelloopp  tthheeiirr  eexxpplloorraattiioonn  aanndd  

aarrttiissttiicc  sskkiillllss..    

  

  

IImmppoorrttaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn::   

TThhaannkk--yyoouu  ffoorr  eennssuurriinngg  yyoouurr  cchhiillddrreenn  

hhaavvee  bbooookk--bbaaggss,,  wweelllliieess  aanndd  ssuuiittaabbllee  

ccooaattss..  

PPEE  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ttaakkee  ppllaaccee..  PPlleeaassee  

eennssuurree  PPEE  kkiittss  aarree  iinn  sscchhooooll..    

  

WWaayyss  ttoo  hheellpp  yyoouurr  cchhiilldd::   

PPlleeaassee  lliisstteenn  ttoo  yyoouurr  cchhiilldd  rreeaadd  ddaaiillyy  aanndd  ssiiggnn  tthheeiirr  ccoonnttaacctt  bbooookk..    ((WWee  

cchhaannggee  bbooookkss  mmoosstt  MMoonnddaayyss,,  WWeeddnneessddaayyss  aanndd  FFrriiddaayyss  iiff  tthhee  ccoonnttaacctt  

bbooookk  hhaass  bbeeeenn  ssiiggnneedd))..    AAsskkiinngg  qquueessttiioonnss  aabboouutt  tthhee  ssttoorryy,,  cchhaarraacctteerrss  aanndd  

sseettttiinngg  iiss  vveerryy  hheellppffuull..  PPrraaccttiissee  kkeeyy  wwoorrddss..  PPllaayy  ssiimmppllee  lleetttteerr  aanndd  nnuummbbeerr  

ggaammeess..  ((II  ssppyy,,  nnuummbbeerr  rrhhyymmeess  eettcc))..  PPrraaccttiissee  ccoorrrreecctt  lleetttteerr  ffoorrmmaattiioonn..  

TThhaannkk  yyoouu!!  


