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Một năm học mới đã bắt đầu
Và thế là, chúng ta đã trở lại. Kỳ nghỉ hè đã kết thúc và tất cả các học sinh đã đến trường gặp thầy cô, bạn bè để bắt đầu
một năm học mới đầy những khám phá, trải nghiệm và những bài học mới. Mọi người đã có mặt đông đủ vào ngày 4/9
vừa qua, mặc dù có một vài trận mưa rào: học sinh, quý phụ huynh,cùng giáo viên và ôngTổng lãnh sự của chúng ta đã đến
thăm chúc mừng tất cả có một năm học mới nhiều điều tốt đẹp.
Trong 10 ngày vừa qua, học sinh đã bắt đầu quen với lớp mới, bạn mới – gặp lại cả những bạn cũ - cũng như giáo viên
mới của các con.
Hình ảnh ngày tựu trường

Tác phẩm của các bé
lớp Chồi

Hoc sinh gặp lại bạn bè

Bố mẹ dẫn các bé đến
trường ngày khai giảng.

Tết Trung thu
Từ đầu năm học, các lớp mẫu giáo, với
các giáo viên Việt Nam, đã chuẩn bị cho
sự kiện này.
Đây là tết trung thu khi trăng tròn là lúc
đẹp nhất và thông báo có một mùa vụ thu
hoạch tốt đẹp. Đây cũng là 1 buổi lễ của
gia đình quay quần bên nhau và cùng
nahu ra phô sruowcs đèn lồng thật ấm
cúng.
Và các bé mẫu giáo của chúng ta cùng
nhau tập trung tại sân để biểu diễn các
bài hát và diễu hành trong khuôn viên
trường với những chiếc đèn lồng xinh
xắn. Cuối cùng, các bé đã được thưởng
thức những chiếc bánh trung thu ngon
tuyệt.

Và các bé mời bố mẹ đến
tham quan lớp học của mình

