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Principal: Alex Artavilla
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School Supervision Times:
8.45am - 9.00am
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Tuesday & Thursday
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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
 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

Xin chào! (Hola!)

Cách đây 3 năm chúng ta tìm kiếm để giới thiệu 1 ngôn ngữ phụ trội cho
trường, điều tập trung chủ yếu là đảm bảo bất cứ ngôn ngữ nào chúng ta lựa
chọn thì chất lượng của vị giáo viên này sẽ là 1 yếu tố quan trọng. Tuần
trước cô Irene đã thể hiện niềm đam mê và sự cống hiến trong vai trò của
mình qua việc tổ chức ngày hội của người Tây ban Nha! Thời gian và
những nỗ lực mà cô Irene bỏ ra để tổ chức sự kiện này đã làm nổi bật sự
nhiệt thành không những cho các học sinh tham gia vào văn hoá của cô ấy ,
nhưng cũng là văn hoá của rất nhiều người ở các nước dùng tiếng Tây ban
nha. Nếu phụ huynh nào đã không có cơ hội tham dự với chúng tôi ngày
hôm đó, cô Irene đã thêm vào những hoạt động của người Mễ Tây Cơ bao
gồm giờ học nấu ăn, học múa, dậy thủ công, và những nhạc cụ làm từ các
vật liệu tái chế như các lọ và thùng bọt! Quan trọng nhất là mỗi hoạt động
có mục đích riêng của nó, làm nổi bật những yếu tố văn hoá, phong tục của
nước Tây ban nha hay Mễ tây cơ! Bữa trưa Paella và churros cho giờ ra chơi
cũng cộng thêm vào những đặc trưng của ngày.
Cô Irene đã đăng nhiều tấm hình của ngày hội trên ‘Flexibuzz’ cho tất cả
các mọi người mà đã không có cơ hội tới tham dự.
Xin cám ơn thật nhiều tới cô Irene đã tổ chức ngày hội này! Tôi cũng chúc
mừng và cám ơn tới tất cả các học sinh vì tôi rất hãnh diện với những tin
phản hồi tích cực mà tôi nhận được từ những người hướng dẫn, những gia
đình tới thăm trường và các nhân viên/giáo viên về cách họ hỗ trợ và tham
gia vào các họat động khác nhau trong ngày.


Buổi văn nghệ, triển lãm nghệ thuật - Thứ năm 14/12 – Triễn
lãm nghệ thuật sẽ bắt đầu từ 5g chiều.
(Festive Concert Art Show – Thursday 14th of December Art
Show will open at 5pm)

Xin nhắc nhở mọi người là buổi văn nghệ và triển lãm nghệ thuật hằng năm
sẽ có vào thứ năm 14/12. Năm nay để cho tất cả các phụ huynh 1 cơ hội để
hưởng thụ những tác phẩm nghệ thuật của các học sinh, cuộc triển lãm sẽ
được bắt đầu từ 5g chiều. Chúng tôi cũng khuyến khích các gia đình mang
theo đồ ăn, nước uống cho cuộc picnic, vì chúng ta sẽ mời ông Louis giúp
việc giải trí cho mọi người trước khi các học sinh trình diễn.
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Ông Louis đã tham dự với chúng ta trong buổi điểm tâm dành cho các người
cha năm nay ở nhà hàng Sunshine Social, và sau đó với những tin phản hồi khả
quan, chúng ta phải mời ông trở lại để giúp chúng ta kỷ niệm năm học 2017!
Vào buổi tối hôm đó, các học sinh cần đi vào lớp mình lúc 6g tối để sẵn sàng
cho buổi trình diễn. Xin qúi phụ huynh đưa con em mình đến trường đúng
giờ để các em sẵn sàng.
Buổi văn nghệ/ triển lãm nghệ thuật là 1 đêm đặc biệt, đó là tại sao tôi hy vọng
mọi người có thể tham dự cùng chúng tôi vào việc hát, muá và chào mừng cho
kết thúc 1 năm học. Chúng tôi cũng có 1 vài điều ngạc nhiên cho buổi tối hôm
đó, bao gồm ra mắt huy hiệu mới và đồng phục mới của trường!
Tôi vui mừng dùng sẽ dùng buổi tối đó không những trình bày các thành tích
tuyệt vời của các học sinh, nhưng cũng chào mừng quá trình chuyển đổi của
chúng ta cho kế hoạch 4 năm tới trong vấn đề học tập. Kế hoạch mà chúng ta
muốn nâng cấp cũng như quyết tâm tạo nên 1 nơi chốn mà các học sinh học tập
và chơi đuà giải trí! Kế hoạch của chúng ta mang tính cách dũng cảm, chấp
nhận những rủi ro và mong đợi những sự không lường trước được.
 Những ngày họp chuyển tiếp của các em lớp Prep năm tới:
Transition dates)

(Prep

1. Ngày họp thứ nhất:
Thứ năm 16/11 - từ 9g30 tới 11g sáng.
2. Ngày họp thứ hai:
Thứ năm 23/11 - từ 9g30 tới 11g sáng.
3. Ngày họp thứ ba:
Thứ năm 30/11 - từ 9g30 tới 11g sáng.
Khi đi họp, xin qúi phụ huynh dẫn theo con em mình
 Tiền sách năm 2017 (2017 Book Packs)
Việc đóng tiền sách cho các học sinh đã đến hạn. Xin qúi phụ huynh thanh
tóan càng sớm càng tốt. Nếu phụ huynh nào cần sự giúp đỡ, xin báo cho văn
phòng nhà trường biết. Xin cám ơn.

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!

 Ngày nhập học cho năm tới 2018 (First Day of School for 2018)
Các học sinh từ lớp 1 tới lớp 6 – Nhập học vào thứ năm 01/02/2018
Các học sinh lớp Prep năm 2018 - sẽ bắt đầu vào thứ hai 05/02/2017
Ngày soạn giáo án cuối cùng của năm tới sẽ vào thứ hai 05/11/2018
Tuần này tờ thông tin sẽ không được gửi về bằng bản sao bằng giấy chỉ có
trên flexi buz và mạng của trường.
Chúc moi người 1 tuần lễ vui vẻ
Ông hiệu trưởng.

Alex Artavilla
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