
Tin tức Mẫu giáo
Tuần từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 1

Thật vui khi thấy tất cả các con của bạn trở lại trường trong tuần này. Cảm ơn
tất cả những người đã giúp đỡ với bữa tiệc Giáng sinh. Cảm ơn bạn cũng vì
những món quà Giáng sinh đáng yêu.

Tuần trước chúng ta đã bắt đầu một bài toán mới về phép cộng và phép trừ.
Chúng tôi đang bắt đầu chỉ đơn giản là tham gia các nhóm năm người hoặc ít
hơn.

Trong khoa học và văn học, chúng tôi bắt đầu học về mùa đông. Chúng tôi đã
học được rằng những ngày mùa đông lạnh hơn và ngắn hơn, và đôi khi có tuyết
rơi. Chúng tôi đã nói về những gì chúng tôi muốn làm bên ngoài vào những ngày
mùa đông lạnh giá. Chúng tôi làm những bông tuyết bằng giấy và đọc một cuốn
sách về một con gấu đang ngủ đông trong hang của mình và một cuốn sách về
một nhóm động vật cố gắng sưởi ấm bên trong một chiếc găng tay mà chúng tìm
thấy trong tuyết.

Trong tôn giáo, chúng ta đã nói về đức tính biết ơn. Chúng ta đọc một câu
chuyện trong Kinh Thánh về mười người phung được Chúa Giê-su chữa lành,
nhưng chỉ có một người trở lại cám ơn ngài.
Chúng ta cũng đọc câu chuyện Kinh thánh về những nhà thông thái đi theo ngôi
sao để tìm thấy Chúa Giê-su trong một ngôi nhà ở Bết-lê-hem.

Tuần tới trong phần ngữ âm, chúng ta sẽ học về chữ cái O. Các từ nhìn mới
của chúng ta là four, five và here. Hãy nhớ gửi vòng từ ngữ về trường để tôi có
thể thêm các thẻ flash mới vào chúng.

Vào Thứ Tư WISS, con bạn có thể mang theo $2,00 và mang đến trường một
con thú nhồi bông mà chúng có thể ngồi trên bàn cả ngày. Số tiền sẽ được
chuyển đến Walk in Sister's Shoes.

Chúng tôi rất biết ơn vì lớp học của chúng tôi đã ấm áp cả tuần trước.
Chúng ta sẽ có một chuyến đi thực tế đến Nhà hát Thiếu nhi Wichita để xem

một vở kịch về Voi và Lợn con, hai nhân vật trong một bộ sách mà các em nhỏ
yêu thích. Lớp học đầu tiên cũng sẽ được đi. Điều này sẽ diễn ra vào ngày 9
tháng 2. Tôi sẽ cần phụ huynh tình nguyện lái xe. Bạn phải được đào tạo đức
hạnh để đi. Thông tin chi tiết sẽ đến trong tuần này.

Tuần lễ Trường Công giáo sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2.
Đây luôn là khoảng thời gian vui vẻ cho trẻ em.

Lời cầu nguyện của tôi cho bạn tuần này dựa trên Ma-thi-ơ 11:28-30. “Hỡi
những ai đang nhọc nhằn gánh nặng, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi



dưỡng. Hãy gánh lấy ách của ta và hãy học theo ta, vì ta hiền lành và khiêm
nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách tôi êm ái và
gánh tôi nhẹ nhàng.”


