BẢN TIN

26 tháng 5 năm 2016

Những ngày cần ghi nhớ:








27/5: ngày chót nộp tiền đi bộ gây quỹ
1/6:
ngày chót đặt mua sách
2/6:
lớp 5 đi chơi Imax. Hạn chót đóng tiền đi chơi Science, lớp Prep, $20
9/6:
lớp Prep đi chơi Scienceworks
13/6: học sinh nghỉ học, sinh nhật Nữ Hoàng
16&17/6: lớp 3,4 học về kỹ thuật xiệc ( đã tính trong lệ phí nhà trường)
22/6: buổi gặp mặt giữa phụ huynh và giáo viên, 12giờ - 7giờ tối
học sinh nghỉ học
 23/6: hạn chót đóng tiền đặt cọc đi trại Doxa, lớp 4, $50
 24/6: ngày chót học kỳ 2.
Thông báo của Hiệu trưởng: Thứ Tư vừa qua học sinh lớp 2-6 đã đi bộ gây quỹ ở công viên
Waterfield và các em Prep-1 đi tại sân cỏ nhà trường. Xin cám ơn cô Morrison và các giáo
viên lớp 4 đã tổ chức buổi đi bộ rất thành công. Đồng thời, xin cám ơn tất cả những phụ
huynh đã đến tham gia và ủng hộ. Số tiền gây quỹ sẽ được dùng để mua bản tin điện tử đặt
phía trước trường.
Nhà trường cũng đã tổ chức liên hoan Tuần Lễ Văn Hóa với chủ đề “Hào hứng, Vui thích
với Kỹ thuật”. Xin cám ơn những phụ huynh đã đến tham quan lớp học, giúp các em vô cùng
thích thú.
Trong vài tuần tới, giáo viên sẽ tận dụng thời gian để viết học bạ và chuẩn bị cho buổi gặp
mặt với phụ huynh.
Thứ Sáu tuần này chúng tôi bắt đầu di chuyển sách trở lại thư viện và học sinh có thể sử
dụng thư viện vào tuần tới. Tuy còn một vài nơi cần trang hoàng vào cuối học kỳ, việc sửa
chữa đã chính thức hoàn tất.
Buổi gặp mặt giữa phụ huynh và giáo viên:
Thứ Tư 22/6 từ 12giờ đến 7giờ tối.
Học sinh nghỉ học nhưng cần phải đi cùng với phụ huynh đến gặp giáo viên. Xin hẹn giờ trên
mạng và cần hẹn sớm nếu cần thông dịch. Hạn chót hẹn giờ là Thứ Ba 21/6 lúc 2giờ chiều.
Riêng lớp 3BD, vì cô Davidson nghỉ phép vào ngày này, buổi gặp mặt sẽ được tổ chức vào
học kỳ 3.
Phụ huynh nào không thể tự làm hẹn trên mạng, xin đến thư viện từ 8giờ40 – 8giờ55, sẽ có
nhân viên giúp quý vị. Học sinh có giấy cho phép của cha mẹ, cũng có thể đến làm hẹn. Mỗi
cuộc hẹn là 15 phút. Nếu cần thêm giờ, xin hẹn với giáo viên vào dịp khác. Phụ huynh có thể
đổi giờ hẹn bất cứ lúc nào trên mạng trước 2giờ ngày Thứ Ba 21/6.

Phòng vệ sinh: để bảo đảm sự an toàn cho học sinh, xin yêu cầu phụ huynh đừng sử dụng
hoặc vào phòng vệ sinh của các em trong bất cứ trường hợp nào. Nếu cần dùng phòng vệ
sinh, xin đến khu buôn bán đối diện trường. Phòng vệ sinh của trẻ em không thích hợp cho
người lớn sử dụng. Xin cám ơn sự hợp tác của quý vị.
Ghi danh lớp Prep 2017: nhà trường bắt đầu nhận ghi danh cho những em sống trong vùng
Cairnlea hoặc anh em của học sinh đang học tại trường. Vì việc thu nhận học sinh có giới
hạn, chúng tôi không nhận những em ở ngoài vùng Cairnlea.
Khi nộp đơn, xin mang theo:
 Giấy chứng nhận sinh sống ở vùng Cairnlea
 Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu
 Giấy chứng nhận chích ngừa đầy đủ
Những buổi tham quan trường sẽ được tổ chức vào học kỳ 2, 3 và 4. Ngày giờ có tại văn
phòng, xin đăng ký trước.

ĐI BỘ GÂY QUỸ
Xin gởi tiền ủng hộ gây quỹ về
trường, hạn chót là Thứ Sáu 27/5.
Xin cám ơn qúy vị.

ĐẶT MUA SÁCH
Xin gởi giấy đặt mua sách và tiền
về trường, hạn chót là Thứ Tư 1/6. Xin
cám ơn qúy vị.

Không nhận giấy đặt mua trễ.

