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Qúy phụ huynh thân mến,
Tuần tới, học sinh tất cả các khối sẽ đều được quay lại trường. Chúng tôi sẽ được chào đón
các bé lớp mầm và chồi đến trường gặp lại bạn bè và các anh chị. Các bé sẽ học như bình
thường cả ngày từ 8h đến 14h. Và các bé vẫn ăn trưa tại trường như mọi khi.
Một số chú ý với các hoạt động ngoài giờ học chính khóa
Các hoạt động ngoại khóa APS sẽ không tiếp tục trong năm nay. Mặt khác, các hoạt động
(APC) phụ đạo tiếng Pháp, tiếng Anh Boost cũng như tiếng Việt Plus và tiếng Anh Plus
trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 16 giờ sẽ tiếp tục vào thứ hai và kéo dài đến ngày 26
tháng 6. Qúy phụ huynh vui lòng tham khảo lịch học các hoạt động từ 14h00-16h00 phía
dưới.
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Phụ đạo tăng cường
Tuần sau sẽ là tuần thứ hai tiếp tục việc học phụ đạo
tăng cường dành cho các bé cấp 1 (có 1 vài buổi chiều
diễn ra trong tuần).

Buổi họp hội đồng cấp
tiểu học dự kiến 27/05
sẽ được dời vào ngày
10/06.
Phụ huynh sẽ nhận được
chi tiết lịch trình buổi
họp vào tuần sau.

Và hơn cả, nhà trường cũng đề xuất cho các học sinh
lớp lá được tham gia các lớp phụ đạo nhằm cải thiện
tiếng pháp. Các bé sẽ được tham gia vào các nhóm nhỏ
và được giáo viên chủ nhiệm của mình trực tiếp gỉang
dạy 1 buổi/tuần, và kéo dài từ tuần 25/05 cho đến
cuối tháng 6. Các học sinh liên quan sẽ cầm về nhà
phiếu xác nhận tham gia vào chiều thứ sáu.
Nhà trường luôn sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi của quý
phụ huynh.
Thầy hiệu trưởng mẫu giáo-tiểu học, Sébastien Autin
directeur@lfiduras.com
Nhắc nhở những nguyên tắc tại trường (Phụ huynh
vui lòng nhắc nhở và nói các bé thực hiện đúng các
điều sau)
o Đeo khẩu trang ngay từ lúc vào cửa trường.
o Vào trường, vui lòng di chuyển ngày vào khu vực
dành riêng cho mỗi khối :
 Khối mẫu giáo được các cô ASEM đón tại cửa
 Lớp 1 CP, Lớp 2 CE1 và 3 CE2 khu sân chơi từ
cửa trường vào,
 Lớp 4 CM1 và lớp 5 khu vực sân gần phòng
hoạt động motricité.
o Rửa tay thường xuyên với xà phòng.

Thứ 5
EN+
CE1

Thứ 6
VN+
CM1

EN+
CM2

VN+
CE1

Những thứ cần chuẩn bị trong
cặp :
o Tất cả dụng cụ học tập và
sách cần trả lại cho thư viện
BCD.
o 1 khẩu trang thêm dự
phòng.
o 1 bình đựng nước được vệ
sinh sạch sẽ mỗi tối.

