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Đây là tuần đầu tiên của chúng tôi trở lại kể từ trước kỳ nghỉ Giáng Sinh.
Tuần tới, chúng tôi mong được tổ chức Tuần lễ Trường học Công giáo. Kiểm tra
thư mục màu vàng của con bạn để biết thêm thông tin về tuần vui vẻ này.
Tuần này trong môn văn, chúng ta đã học về những cách mà những thứ
chúng ta sử dụng ngày nay khác với những thứ chúng ta sử dụng từ lâu. Chúng
tôi đã so sánh các ghi chú viết tay với email máy tính và webcam, đầu đĩa CD
với máy hát đĩa, phương tiện chặn với bảng trắng và sách chrome, sách học cũ
với những cuốn sách mà chúng ta có ngày nay. Tôi mang về một vài món đồ mà
tôi nhận được từ ông bà mà lũ trẻ có thể nhìn thấy. Chúng ta cũng đã học về chữ
O. Tuần tới chúng ta sẽ học về chữ E và đọc các từ mới có tần suất cao “bạn” và
“họ”.
Trong toán học, chúng ta đang học cách thêm các nhóm đối tượng để tìm
xem chúng ta có bao nhiêu trong tất cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc nhiều hơn
vào tuần tới.
Trong khoa học, chúng ta đang học về lực và chuyển động. Chúng tôi đã thực
hiện một hoạt động trong đó chúng tôi thấy rằng chuyển động các vật nặng hơn
cần nhiều lực hơn chuyển động các vật nhẹ hơn. Chúng ta đã nói về sự khác
biệt giữa đẩy và kéo. Chúng tôi cũng đã làm một thí nghiệm để xem nơi nào
băng sẽ tan nhanh hơn. Băng ở gần thanh nhiệt tan nhanh hơn nhiều so với
băng đặt bên ngoài vào một ngày lạnh giá!
Trong tôn giáo, chúng ta đang học rằng Chúa ban cho chúng ta gia đình và
những người thầy, những người luôn giúp đỡ và yêu thương chúng ta. Trong
Bước thứ hai, chúng ta đã học được cách kỹ năng bình tĩnh có thể giúp chúng ta
học cách kiên nhẫn chờ đợi hơn.
Cảm ơn những người trong số các bạn đã mua vé xổ số để mang lại lợi ích
cho Walk In Sister's Shoes. Những vé đó vẫn có sẵn để mua vào tuần tới, cũng
như cơ hội để lật lại các con số trên bảng thông báo gây quỹ của chúng tôi. Tuần
tới, chúng tôi cũng sẽ thu thập hàng đóng hộp cho Cửa hàng Thực phẩm Hàng
xóm Thân yêu của chúng tôi.
Chúng ta sẽ bắt đầu tham dự thánh lễ vào sáng thứ Năm. Chúng tôi rất vui vì
có cơ hội này để thờ phượng Chúa. Chúng ta sẽ tiếp tục học Giáo lý về Người
chăn cừu nhân lành vào các buổi sáng Thứ Tư với Bà Rolfes.
Khi chúng ta đến gần Tuần lễ Trường học Công giáo, hãy cùng tôi tạ ơn Chúa
vì ngôi trường tuyệt vời và những đứa trẻ của chúng ta. Tôi đặc biệt biết ơn vì

chúng tôi đã có thể gặp gỡ trực tiếp cả năm. “Hãy tạ ơn Chúa, vì Ngài là người
tốt. Tình yêu của anh ấy trường tồn mãi mãi ”. (Thi-thiên 136: 1)
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