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Quay trở lại trường
Sau 2 tuần học tập và làm việc từ xa, nhà trường rất vui mừng khi sắp được chào đón các học sinh yêu quý quay trở lại
trường vào thứ hai tuần sau.
Nhà trường rất hi vọng các học sinh và phụ huynh đã cùng nhau hoàn thành bài tập được giao trong những điều kiện tốt
nhất nhờ vào sự phối hợp của các giáo viên chủ nhiệm. Các thầy các cô cũng đã có buổi họp gấp vào sáng thứ hai vừa qua
để có thể cùng nhau đưa ra những phương án phù hợp cho việc giảng dạy từ xa.
Tất cả giáo viên đều sẽ có mặt vào thứ hai tuần sau để tiếp tục gỉang dạy và bổ túc ngay những kiến thức còn thiếu cho
các học sinh như mọi khi.
Và dưới đây là 1 trong những tin tức trước kỳ nghỉ tết.
Các học trò yêu quý
Cả trường thật buồn tẻ và trống vắng vì thiếu các con.
Hãy quay trở lại trường thật nhanh nào !

KHối lớp CE2- CM1 tại bảo tàng mỹ thuật.
Dự án « KHÁM PHÁ NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC » được thực hiện bởi các nhóm gồm 4 thành viên của lớp CM1 đã bắt đầu
được thực hiện. Các bé sẽ tiếp tục được tham quan bảo tàng Mỹ Thuật TPHCM để cùng nhau khám phá gốm sứ và điêu
khắc Việt Nam. Sau đó, các học sinh sẽ được thực hiện hóa tác phẩm của mình tại xưởng gốm Biên Hòa. Và chắc chắn rằng
sẽ có một buổi triển lãm các tác phẩm này một ngày không xa.

Múa rối nước
Ngày 17/01 vừa qua, các lớp mẫu giáo đã có buổi dã ngoại xem biểu diễn múa rối nước. Và sau đó, các bé đã có buổi
pique-nique dưới các hàng cây đầy bóng mát thật dễ chịu. Một ngày trải nghiêm thật lý thú và khó quên cho tất cả mọi
người.

Tiếp đón các đoàn giáo viên đến trường
Tháng 1 vừa qua, nhà trường đã tổ chức 1 buổi đào tạo
về toán học, và dịp này quy tụ các giáo viên giỏi đến từ
các nước ở khắp khu vực Châu A – Thái Bình Dương.
Các giáo viên này cũng tận dụng thời gian họ ở đây để
làm việc nhóm cùng các học sinh lớp 1 đến lớp 5 của
trường.

