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Chúng ta sẽ bắt đầu học kỳ thứ hai vào tuần tới.
Trong sách văn học tuần trước, chúng ta đã đọc về một số điều chúng ta có

thể học được khi quan sát kỹ thiên nhiên. Chúng tôi đã đọc một cuốn sách có tên
là Nature Spy, kể về một cô gái đi dạo trong vùng quê và quan sát tất cả những
điều thú vị bằng ống kính tay. Sau đó, mỗi người chúng tôi nhìn ngón tay cái và
vỏ sò qua một ống kính bằng tay. Trong ngữ âm, chúng tôi xem xét các phụ âm
mà chúng tôi đã học cho đến nay. Tuần tới chúng ta sẽ học về các nguyên âm,
đặc biệt là chữ A. Các từ mới có tần số cao sẽ là my, like, and we. Cho trẻ tìm
những từ này trong sách truyện, tạp chí hoặc báo.

Trong toán học, chúng tôi đã hoàn thành một đơn vị trên các số từ 0 đến 5.
Chúng ta sẽ bắt đầu một đơn vị mới trên các số từ sáu đến mười. Cho trẻ tập
đếm ở nhà. Những thứ cần đếm có thể là những thứ như số cửa sổ trong nhà,
tất trong ngăn kéo, lon trong bếp hoặc thú nhồi bông trong phòng ngủ.

Trong khoa học, chúng tôi đã hoàn thành một bài học về việc giữ cho cơ thể
chúng ta khỏe mạnh. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về loài sóc. Chúng là những
sinh vật thú vị!

Trong tôn giáo, chúng tôi bắt đầu một đơn vị về món quà của Chúa về những
người bạn. Chúng tôi đã nói về thực tế là những người bạn tốt không rách nát;
chúng chỉ nói với giáo viên về những vấn đề không thể giải quyết nếu không có
sự giúp đỡ của người lớn. Trong Bước thứ hai, chúng tôi cũng tiếp tục tìm hiểu
thêm về những cảm xúc mà Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi.

Tôi mang về một quả bí ngô để trang trí phòng của chúng tôi, mà con trai tôi
đã vẽ một khuôn mặt trên đó. Các em bầu chọn đặt tên cho quả bí ngô là Jenny.
Tôi hy vọng Jenny sẽ ở với chúng tôi trong vài tuần.

Nếu bạn chưa đăng ký họp phụ huynh-giáo viên, vui lòng thực hiện sớm. Các
hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 28 và 29 tháng 10.

Lời cầu nguyện của tôi dành cho bạn trong tuần này dựa trên Hê-bơ-rơ 4:
14-16. “Vì vậy, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã đi qua các
tầng trời, Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời, chúng ta hãy giữ vững đức tin mà
chúng ta tuyên xưng. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm không thể
thông cảm với những yếu đuối của chúng ta, nhưng chúng ta có một vị đã bị
cám dỗ về mọi mặt, giống như chúng ta - nhưng không phạm tội. Sau đó, chúng
ta hãy tự tin đến gần ngai ân sủng, để chúng ta có thể nhận được lòng thương
xót và tìm thấy ân sủng để giúp chúng ta trong lúc cần thiết. ” Có thể bạn được



khích lệ khi bạn đến với Đức Chúa Trời nhân từ của chúng ta trong lời cầu
nguyện.

Bà Nancy Hansen


