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Thời gian trôi thật nhanh !
Chúng ta vừa quay trở lại trường sau 1 kỳ nghỉ lễ Noël
dài và giờ đây chúng ta lại háo hức đến 1 ngày lễ truyền
thống ý nghĩa, chuẩn bị được đoàn tụ sum vầy cùng gia
đình - Tết Nguyên Đán 2020
Hai tuần không dài nhưng cũng đủ để các học sinh khởi
động và hoàn thành được 1 số dự án.
Nhà trường xin gửi lời chúc tới toàn thể phụ huynh và
học sinh có một cái Tết thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Dự án « Ao Dai »
Học sinh khối lớp 3 đã bắt đầu dự án "Thiết kế Ao Dai". Các bé đã đến thăm bảo tàng. Và các bước tiếp theo là sẽ phải vẽ,
đo, cắt, may, ...để ra được thành phẩm . Và cuối cùng sẽ là buổi trình diễn áo dài do chính các bé tự tay thiết kế.
Nhiều bất ngờ lớn đang chờ chúng ta trong buổi trình diễn thời gian sắp tới.

Khối lớp 5 tại buổi dã ngoại Ta Lai
Các lớp CM2C và D đã có 3 ngày ở Talai trong tuần vừa qua. Rất nhiều trò chơi và các hoạt động dã ngoại đã có trong
chương trình. Các bé còn cùng nhau khám phá vùng đất Cát Tiên, nằm ở phía bắc thành phố Hồ Chí Minh. Các bé cùng
nhau tự mình khám phá, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ mọi thứ sinh hoạt của cuộc sống hàng ngày trong 3 ngày vừa qua.
Các bé còn học được cách tự lập trong suốt chuyến đi. Điều này giúp các bé giải quyết được nhiều thứ trong cuộc sống
và tham gia vào các nhiệm vụ mới trong suốt năm học sắp tới.

Chuyến đến thăm trại trẻ mồ côi Phoenix của lớp CE1C
Lớp CE1C đã dành cả ngày tại trại trẻ mồ côi Phoenix do hiệp hội « Enfants du Dragon » quản lý.
Các bé đã cùng chơi với trẻ mồ côi, và làm chai lọ và đồ trang trí cho trại trẻ, kết hợp với việc đến thăm là các bé mang
đến tặng cho các em mồ côi số tiền lợi nhuận thu được từ hội chợ Giáng sinh vừa qua tại trường. Vào ngày 20 tháng 1 sắp
tới, lớp CE1B cũng sẽ có chuyến đến thăm tại đây.
Chuyến đi thật nhiều ý nghĩa với những nghĩa cử đẹp đẽ đầy đoàn kết và vị tha.

Nghỉ Tết sẽ diễn ra sau giờ học ngày thứ ba 21/01 tuần sau.
Và tất cả chúng ta sẽ quay trở lại trường vào thứ hai 03/02.
Thân ái !

