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     Chúng ta đã có những buổi chiều mùa thu tuyệt đẹp để ra ngoài và tận 
hưởng thế giới của Chúa. Một số trẻ thích tìm bọ, lá và vỏ cây bông sữa 
bên ngoài. Hộp thiên nhiên của chúng tôi trên bàn làm việc của tôi chứa 
đầy kho báu của chúng. 
     Trong văn học, chúng ta đã học về những gì gấu làm vào mùa đông. 
Câu chuyện của chúng tôi là về một con gấu ngủ trong hang của mình 
trong một trận bão tuyết. Những con vật khác bước ra vì lạnh và dự tiệc 
trong khi anh ta ngủ. Hỏi con bạn điều gì đã xảy ra khi con gấu thức dậy! 
Chúng tôi đã nói về bối cảnh của những câu chuyện. Chúng tôi cũng đang 
tìm hiểu về tính từ. Thư trong tuần của chúng tôi là "Ii." Tuần tới chúng ta 
sẽ học về chữ cái “Tt” và các từ mới có tần suất cao sẽ là “của tôi”, “chúng 
tôi” và “thích”. 
     Trong toán học, chúng ta đã được học về so sánh và sắp xếp các số từ 
một đến mười. Việc học các khái niệm lớn hơn và nhỏ hơn, 1 và 2 hơn, và 
1 và 2 đã là một thách thức đối với con bạn. Việc tìm ra những con số lớn 
hơn năm và nhỏ hơn mười cũng rất khó. Hãy giúp con bạn học những điều 
này. Chúng tôi sẽ thực hiện thêm một số bài học về chúng vào tuần tới. 
     Trong khoa học, chúng ta đã học cách mô tả các đối tượng khác nhau 
dựa trên màu sắc, hình dạng và kích thước. Chúng tôi cũng học cách nhận 
biết chúng được làm bằng vật liệu gì và chúng thô, mịn, cứng hay mềm.  
     Trong tôn giáo, chúng ta đang học rằng Chúa đã ban cho chúng ta cảm 
xúc, và Ngài hiểu chúng ta cảm thấy thế nào. Chúa yêu chúng ta cho dù 
chúng ta cảm thấy thế nào. Thật tốt khi nói về cảm xúc của chúng ta với 
người khác. Trong Bước thứ hai, chúng ta đã học về những gì chúng ta 
nên làm nếu chẳng may làm tổn thương người khác. 
     Hội chợ sách ảo của chúng tôi diễn ra từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 
11. Vui lòng xem danh mục mà con bạn mang về nhà. Có những cuốn 
sách bổ sung có sẵn trực tuyến. 
     Chúng tôi sẽ không có trường học vào ngày 25-27 tháng 11 để nghỉ Lễ 
Tạ ơn. 



     Vui lòng điền vào bản khảo sát dành cho phụ huynh về các thiết bị điện 
tử của bạn nếu bạn chưa làm như vậy. Tôi hy vọng chúng tôi không cần 
phải đi xa như một trường học, nhưng chúng tôi cần phải chuẩn bị. 
     Lời cầu nguyện của tôi cho bạn trong tuần này là bạn sẽ được tràn đầy 
sự bình an của Đức Chúa Trời, thứ vượt qua mọi sự hiểu biết khi bạn cầu 
nguyện với Ngài. (Phi-líp 4: 6,7) 
 
  


