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Tuần lễ các trường trung học Pháp trên toàn thế giới
Dưới đây là những sự kiện mới nhất đánh dấu những hoạt động của trường trong những tuần gần đây cùng lúc với việc
chúng ta đang chuẩn bị ráo riết cho tuần lễ của các trường trung học Pháp trên thế giới.
Tuần này, bắt đầu từ hôm nay với việc treo tác phẩm của các bé « Grande Lessive » du primaire và lễ khai mạc có sự
tham gia của các học sinh tiểu học và trung học. Các sự kiện lần lượt được diễn ra hàng ngày trong và ngoài trường. Đối
với các bé mẫu giáo-tiểu học sẽ diễn ra 2 sự kiện quan trọng: cuộc thi từ vựng và Thế vận hội trẻ em.
Phụ huynh có thể truy cập vào trang web của trường để biết thêm thông tin : http://lfiduras.com/

Cùng nhau khám phá trung tâm thành phố.

Tuần qua, 3 lớp khối CE2 đã có buổi dã ngoại cùng giáo viên khám phá trung tâm thành phố.
Đây là dịp để các bé có thể khám phá những công trình lịch sử đánh dấu thời kì thuộc địa như
Nhà Thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm.
Buổi dã ngoại này còn hướng dẫn các bé cách đọc bản đồ và định hướng lối đi trong trung
tâm thành phố.

Ngày chống lại sự quấy rối

Ngày 1 tháng 11 là ngày chống lại sự quấy rối. Nhân dịp này, các giáo viên và học sinh đã thảo luận cùng nhau về sự quấy
rối và cũng nêu lên những hình thức bất ổn có thể xảy ra trong trường. Họ đã làm ra những áp phích nhỏ, thành quả nghiên
cứu hoặc sự sáng tạo của họ bằng tiếng Pháp và tiếng Việt.

The Lakes Race
Chủ nhật, ngày 20 tháng 10, một trăm học sinh (80 học sinh tiểu học và 20 học sinh trung
học) cùng các giáo viên của mình đã tham gia chạy đua vì lợi ích của trẻ mồ côi, tại Cuộc đua
Lakes Race.
Thật vậy, với mỗi 1 đăng kí, một bạn trẻ mồ côi sẽ được tặng các dụng cụ (áo phông, giày ...)
cho phép các bạn tham gia vào sự kiện này trong điều kiện tốt nhất. Họ là 200 bạn nhỏ từ trại
trẻ mồ côi Hoa Hồng nhỏ, Mái ấm Picasso, Tre xanh và Long Hoa cùng tham gia vào cuộc đua.
Đây thật sự là một buổi sáng thể thao ý nghĩa cho tất cả học sinh của trường!
Xin chân thành cảm ơn các giáo viên đã huy động cho học sinh tham gia vào sự kiện tuyệt
đẹp này.

Và để có thêm thông tin về các sự kiện đang
diễn ra trên thế giới trong tuần lễ các trường
trung học Pháp, Phụ huynh có thể theo dõi trên
trang
web :
https://www.aefe.fr/vie-dureseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francaisdu-monde/edition-2019

