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.Những nhắc nhở chủ yếu

Kính gửi qúi phụ huynh và người bảo hộ



Những ngày cần ghi nhớ 2017

Học kỳ 4


Từ thứ tư 25/10 tới thứ
sáu 27/10
Lớp 5/6 đi cắm trại
 Thứ sáu 03/11
Ngày hội Spanish
Các học sinh mặc quần áo thường
đi học
 Thứ hai 06/11
Ngày soạn giáo án, các em không
đến trường
 Thứ sáu 01/12
Ngày mặc quần áo thường
 Thứ năm 14/12
Ngày văn nghệ và triển lãm hội
hoạ
 Thứ tư 20/12
Lễ tốt nghiệp của các em lớp 6

Ngày hội Tây ban nha thứ sáu 03/11 - tuần tới!
(Spanish Fiesta Day Friday 3rd of November – next week!)

Xin nhắc nhở là thứ sáu tuần tới 03/11 chúng ta có ngày hội Spanish (Tây
ban Nha), cô Irene đang bận rộn xắp xếp những trò chơi, hoạt động của
nước Tây ban nha tập trung vào phong tục của nước Mễ Tây Cơ. Hân hoan
chào đón tới tất cả các gia đình tới tham dự! Ngày đó sẽ có nhạc, múa, nấu
ăn và những việc thủ công, đá banh và những món ăn hấp dẫn. Xin qúi phụ
huynh đừng quên nộp lại tờ đơn đăng ký đồ ăn trưa và giờ ra chơi (Churros
với chocolate sauce) và đồ ăn trưa Paella. Nếu bất cứ phụ huynh nào muốn
đăng ký đồ ăn cho ngày hôm đó xin báo cho văn phòng chúng tôi biết trễ
nhất vào thứ hai 30/10/2017 và qúi vị có thể trả tiền vào ngày hôm đó
nhưng chúng tôi cần biết số lượng order là bao nhiêu!
Xin nhắc nhở rằng, học sinh nào đã đăng ký đồ ăn và trả tiền vào ngày hôm
đó xin cũng nộp tờ đơn lại cho văn phòng và cần mang tiền theo để trả cho
đồ ăn của mình!
Mục đích của ngày hội Spanish là cả trường Cộng đồng chúng ta vui thích
học hỏi những hoạt động của người Spanish đồng thời cảm thấy vui. Cám
ơn cô Irene đã lên kế hoạch cho ngày này!
Nếu muốn các học sinh cũng được hoan nghênh mặc đồ giống như người
Mexico cho ngày hôm đó (hay mầu sắc theo lá cờ nước Mexico) hay bất cứ
quần áo nào tượng trưng cho những nước có ngôn ngữ nói tiếng Tây Ban
Nha.
Tôi đang nghĩ là sẽ mặc áo thun về soccer cho ngày hôm đó, tuy nhiên sau
lần kinh nghiệm gần đây với con gái tôi, tôi nghĩ điều tốt nhất là tôi nên mặc
quần áo thường và đội nón của người Mexico. Như mọi người biết, tuần
trước con gái út tôi có buổi văn nghệ ở trường và cháu thật nôn nóng và
trông mong cho tối hôm đó.
Tôi cứ nghĩ là mình sẽ thoải mái hưởng thụ ngồi coi văn nghệ với bộ quần
áo thật thoải mái, tôi quyết định mặc quần jean và áo thun soccer mới của
tôi. Khi con gái út của tôi nhận ra quần áo tôi lưạ mặc cho tối hôm đó, cháu
nhìn tôi với ánh mắt như 1 thiếu nữ ở lứa tuổi của cháu bé 9 tuổi – nhíu
lông mày, đầu nghiêng và môi nhếch lên. Cháu nói: ‘ Ba không mặc bộ
quần áo đó tối nay hả ba?’
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Áo của tôi không phải là áo soccer bình thường! Nó biểu hiện cho 1 đôị banh
mà tôi đã theo đuổi từ ngày mà bà của tôi đi du lịch từ Ý về, khi đó tôi được 7
tuổi. Bà tôi mua 3 bộ đồ đồng phục và tôi chọn đội AC Milan. Tôi kể chuyện
cho con tôi nghe với nước mắt lăn trên gò má, nhưng con tôi đã không màng tới
và nhìn tôi với ánh mắt của 1 thiếu nữ (9 tuổi) và nói, ‘Nếu ba mặc bộ đồ đó tối
nay và 1 người nào đó biết con và nói, ‘nhìn cái ông kia kià mặc áo thun soccer
cho buổi văn nghệ’ con sẽ làm bộ là con không biết ba là ai và sẽ nói thật là xấu
hổ!’. ‘Um, well, Hmmm…’
Tôi quay sang nhìn vợ tôi cô nhìn tôi với cái nhìn ‘Anh thật sự mặc áo thun này
tối nay’ cô nêu lên rằng quần áo thể thao chỉ dành cho những sự kiện về thể
thao. Nhưng đây là áo của đội AC Milan! Không có ti(ngay cả tiếng động của
con dế). Ok, thế là áo đá banh lại được cất vô tủ. Tuy nhiên, tôi nghĩ tốt, mình
luôn nên kiểm tra nước. Mình không biết được 1 ngày nào đó tôi sẽ được đồng
ý mặc quần áo thể thao để đi tham dự buổi văn nghệ trường! Ah, trở lại những
ngày mà tôi sống chung 1 nhà với em trai tôi và chúng tôi mặc áo thun soccer
nguyên ngày và mọi ngày!
Ok, tôi nói đủ rồi về áo thun soccer của tôi, điều mà không phải về những nước
mà dùng ngôn ngữ tây ban nha! Dù sao đi nữa, để xem chúng ta có bao nhiêu
bộ đồ của người Mexican trong ngày hội Tây Ban Nha.


Tờ thông tin đặc biệt của các bộ môn đặc biệt theo cấp lớp
(Year Level and Specialist Newsletters)
Tuần trước, các cấp lớp đã gửi tờ thông tin của họ về cho các gia đình, nó phác
họa những gì các em học trong học kỳ này. Tôi muốn nhân cơ hội này nhắc
nhở tới qúi phụ huynh là các giáo viên cho những bộ môn đặc biệt cũng có tờ
thông tin của họ được đăng trên mạng của trường. Các giáo viên mất rất nhiều
thời giờ và nỗ lực để soạn những tờ thông tin này vì vậy rất mong qúi phụ
huynh dành thời giờ đọc để biết những gì sẽ xảy ra trong học kỳ này. Tờ thông
tin cho các bộ môn đặc biệt có thể tìm thấy nếu qúi vị bấm (click) vào chỗ
Curriculum sau đó bấm vào chỗ những trọng điểm của tờ thông tin (term focus
Newsletter).
Chúng ta rất trông mong cho ngày hôm đó!

Học sinh tiên tiến hằng
tuần
Các em sẽ lãnh giấy khen
trong buổi tập họp chung
của trường.
ONE
A
B
C
D
THREE
A

B
FOUR
A
FIVE
A
SIX
B

Chúc mừng các em cho
sự cố gắng trong tuần
qua!

Những ngày họp của các em lớp Prep năm tới:




Giờ họp thứ nhất: Thứ năm 16/11 từ 9g30 tới 11g sáng
Giờ họp thứ hai: Thứ năm 23/11 từ 9g30 tới 11g sáng
Giờ họp thứ ba:
Thứ năm 30/11 từ 9g30 tới 11g sáng.

Chúc moi người 1 tuần lễ vui vẻ
Ông hiệu trưởng.

Alex Artavilla
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