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Cảm ơn những người đã gửi những bông hoa cho vương miện tháng 5.
Chúng tôi đã có một bình hoa đẹp để dâng lên bàn thờ trong nhà thờ để tôn vinh
Đức Maria.

Cảm ơn bạn cũng như những người đã gửi ghi chú, quà tặng và hoa cho
Tuần lễ Tri ân Nhà giáo. Bạn đã là một nguồn động viên cho tôi.

Trong văn học, chúng tôi đã bắt đầu một bài về “Đặt mọi thứ lại với nhau”.
Tuần trước, chúng ta đã đọc một cuốn sách về cách hải ly xây dựng các đập và
nhà nghỉ của chúng. Tuần tới chúng ta sẽ đọc về những người công nhân đã xây
dựng một trường học mới. Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu các từ có tần suất
cao ở đâu và đến. Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu về digraph, là những cặp phụ âm
tạo ra âm thanh mới cùng nhau. Digraph mà chúng ta đã học được trong tuần
qua là thứthứ và . Tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về ch và wh.

Trong môn toán, chúng ta đã học về hình phẳng và hình rắn. Chúng ta đã biết
rằng một số hình rắn có bề mặt phẳng là hình phẳng của hình vuông và hình
tròn. Tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về vị trí và vị trí của các hình dạng.

Trong khoa học, chúng ta đã học về động vật và thực vật có thể thay đổi môi
trường. Một ví dụ về điều này là những con hải ly khi chúng xây một con đập
chắn ngang dòng suối và tạo một cái ao. Một ví dụ khác là khi sóc chôn những
quả sồi mọc thành cây khi chúng không được ăn. Con người cũng thay đổi môi
trường khi họ chặt phá rừng để làm đất trồng trọt và xây dựng nhà cửa.

Trong tôn giáo, chúng ta đang học về đức tính siêng năng và Chúa Thánh
Thần. Bài học Bước thứ hai là giải quyết các vấn đề khi bạn bè không thể thống
nhất với nhau về việc chơi gì cùng nhau.

Tuần tới, chúng tôi sẽ bắt đầu một đơn vị kỹ thuật trong khoa học. Vào cuối
tuần, chúng tôi hy vọng sẽ thiết kế và xây dựng những chiếc cầu theo cặp cho
những chú chuột bằng giấy băng qua hồ để lấy rau ra chợ. Vui lòng gửi các hộp
thực phẩm rỗng, chẳng hạn như ngũ cốc và bánh quy giòn. Các hộp khăn giấy
trống cũng sẽ hữu ích. Chúng tôi cũng sẽ cần nhiều băng keo.

Thứ 6, liveshow ca nhạc xuân sẽ được ghi hình để các bạn xem online. Con
của bạn có thể mặc quần áo váy vào thứ Sáu để ghi âm buổi hòa nhạc.

Hãy cùng con bạn tìm hiểu ngày sinh, tên cha mẹ, số điện thoại và địa chỉ.
Con bạn phải biết những điều này đối với các tiêu chuẩn mẫu giáo và sẽ được
xếp loại theo các tiêu chuẩn đó.



Lời cầu nguyện của tôi cho bạn trong tuần này là bạn sẽ “trông cậy nơi Chúa,
vì với Chúa có tình yêu thương bền vững, và với Ngài là sự cứu chuộc dồi dào.”
(Thi thiên 130: 7)


