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LỄ HALLOWEEN (28/10/2018)    

 Xin quý vị vào link sau đây để xem hình anh Chung đã chụp trong ngày lễ Halloween.  
 
https://www.flickr.com/photos/88619776@N05/? 
 

 Chúc mừng ba em học sinh trúng giải hóa trang:  
 Hạng Nhất:   Em Đặng Khánh Ngọc (lớp 4) 
 Hạng Nhì: Em Lê Mạnh Hải (lớp 2)  
 Hạng Ba:      Em Lưu Evelyn, (lớp 1) 

 Chúng tôi xin cám ơn tất cả quý vị phụ huynh đã đến trường Chủ Nhật vừa qua để chung vui và tổ 
chức lễ Halloween cho các em.  

 Đặc biệt xin cảm ơn:  
 Anh Chung đã chụp hình để ghi lại buổi lễ bằng những hình ảnh tài tình của anh.  
 Cô Hà trong y phục của một geisha xinh đẹp đã hướng dẫn các em đi đứng trong sân trường 

cho cuộc thi hóa trang.  
 Cô Hoa Trung cùng rất nhiều phụ huynh đã giúp trang trí cho chúng ta có một “sân khấu” rất 

Halloween.  
 Thầy Trung lo về nhạc và Thầy Đồng giữ trật tự cho các em.  

 Chúng tôi cũng xin cám ơn hai phụ huynh trực là chị Tâm và anh Danh, cũng như anh Lưu 
Quốc đã đi lấy pizza cho các em.   

Ban Giảng Huấn 
 Xin quý vị phụ huynh vui lòng nhắc nhở con em mình học và làm bài tập tuần này.  

 Xin gọi thầy cô của các em nếu quý vị thắc mắc. Số phone của thầy cô ở ngay trang đầu tiên trong 
sách học của các em. 

 Thầy cô của trường có thể gặp  phụ huynh vào lúc 11am cho đến 11:20am nếu quý vị có gì 
thắc mắc về việc học của con em mình.   Xin vui long gọi trước cho chúng tôi. 

Ban Văn Nghệ 
 Từ đầu năm, các em đã học hát “Cái Nhà Của Ta” và “Vui Là Vui”.  Chúng tôi sẽ tiếp tục dạy cho các 

em bài “Tang Tình Tang Tính”.  Xin quý vị tập cho các em học thuộc lời những bài hát trên ở nhà. Đây 
cũng là một trong những cách giúp các em học tiếng Việt hữu hiệu hơn.  

 Xin quý vị phụ huynh có khả năng dạy hát, múa cho các em phụ với chúng tôi để chuẩn bị cho ngày 
Lễ Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán sắp tới. Xin liên lạc cô Hoa (818) 914-8097. 

Ban Ẩm Thực 
 Chúng tôi cần 2 phụ huynh giúp trong việc phân phát croissants, ham, và cheese cho các em 

trong tuần này. Xin liên lạc cô Hoa (818) 914-8097. 

https://www.flickr.com/photos/88619776@N05/?


 

Ban Trật Tự 
 Chị Phương sẽ phụ trách việc phân phát thức ăn và giữ gìn trật tự cho các em trong tuần này.  Xin 

chị vui lòng khuyên bảo các em không được xả rác.. 

Thông Báo  
 Xin nhắc nhở, Chủ Nhật tuần này, ngày 4 tháng 11 là ngày Lễ Chào Quốc Kỳ cho các em tại sân 

trường. Xin quý vị cho con em mặc áo thun có phù hiệu trường. Quý vị có thể ủng hộ cho trường 10 
đồng cho mỗi chiếc áo.   

 Trường chúng tôi có 15 chiếc ghế gấp bằng sắt và một nhà kho 5X5X6 không dùng nữa. Quý vị nào 
cần, xin liên lạc thầy Thắng (818) 635-4037. 

 Đặc biệt năm nay chúng tôi sẽ có một photo booth chụp hình ông già Noel và gia đình mỗi em học 
sinh như trong những shopping mall. Chúng tôi cần mượn một chiếc ghế đẹp, thích hợp với y phục 
của ông già Noel cho ngày 16 tháng 12 sắp tới. Nếu có, xin quý vị vui lòng chụp hình chiếc ghế và gửi 
cho chúng tôi qua số phone (818) 914-8097 để anh chị phụ trách việc chụp hình quyết định.  Chúng 
tôi xin chân thành cám ơn.  
          

Nếu cần thêm chi tiết, xin liên lạc với Thầy Thắng (818) 635-4037, Cô Thu (818) 789-3506,  
Cô Hiếu (818) 259-7719, hoặc Cô Hoa (818) 914-8097. 

 


