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Nhà trường kính chúc quý phụ huynh cùng gia đình 1 ngày lễ thật vui vẻ

Học kỳ đầu tiên này kết thúc tốt đẹp với buổi biểu diễn của các học sinh tiểu học. Rất nhiều sự kiện cũng như hoạt động học tập phong
phú, thú vị đã diễn ra tại trường. Và chắc chắn học kì sắp tới cũng diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn hơn thế.
Nhà trường cũng đang ráo riết lên kế hoạch một chút cho tháng 1 sắp tới, xin được phụ huynh của các bé khối lớp CE2, CM1 và CM2
muốn đăng ký cho các bé tham gia kì thi lấy chứng nhận Camdridge, quý vị vui lòng gửi lại cho nhà trường mẫu đăng ký và thực hiện lệ
phí thi trước ngày 09 tháng 1 này.
Trong khi chờ đợi, nhà trường xin chúc mọi người một mùa lễ GIáng sinh – năm mới 2020 an lành.

Khôi lớp CP tại câu lạc bộ đua ngựa PONEY
Tất cả các lớp CP đã cùng nhau khám khá câu lạc bộ đua ngựa nằm không quá xa trường. Trong một buổi
sáng, các bé đã học cách tiếp cận và chăm sóc những con vật to lớn này. Các bé đã trải nghiệm làm thế nào
để ngựa chạy và còn được ngồi trên lưng ngựa. Buổi sáng kết thúc với một chuyến dã ngoại cùng nhau
trong niềm hân hoan và vui vẻ.
Và bây giờ họ chỉ chờ đợi một điều ... quay trở lại!

CM2 và buổi gặp gỡ những người bạn mới

Với các giáo viên Việt Nam, chúng ta đã đến thăm trung tâm khiếm thính tại BINH DUONG và trung tâm
khiếm thị tại THU DUC. Các học sinh đã có một nửa ngày trải nghiệm thú vị bằng cách cùng chia sẻ các hoạt
động hàng ngày của các bạn có hoàn cảnh khó khăn, mở mang thêm kinh nghiệm cũng như biết chia sẻ thời
gian tốt đẹp cùng nhau.
Những người bạn mới này của chúng ta rất dễ gần và tốt bụng.

Noël
Vào thứ năm và thứ sáu, học sinh mẫu giáo-tiểu học đã trình diễn các tiết mục Giáng sinh cho một lượng lớn khán giả. Thật vậy, nhiều
gia đình đã có mặt từ sớm để khuyến khích các cô bé cậu bé của mình đáng yêu trên sân khấu.
Chợ Giáng sinh do giáo viên tiểu học tổ chức cũng là một thành công lớn trong năm nay. Số tiền thu được sẽ được chuyển đến trại trẻ
mồ côi: Phoenix những đứa trẻ của rồng và Foyer Socio Giáo dục của trường học nhằm hỗ trợ các bạn sẽ tham gia dự án « lớp học xanh ».
Hội phụ huynh đã tổ chức một bữa ăn nhẹ tuyệt vời cho tất cả các học sinh và cũng sẽ mang đến cho các bé chương trình xiếc thú vị.
Chương trình này sẽ đánh dấu kết thúc chặng đường đầu tiên của năm học này.

