Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 2 tháng 3 năm 2016
Thứ Năm, ngày 3 tháng 3……………………………………Tan Học vào 12:40 chiều.
Thứ Sáu, ngày 4 tháng 3…………………………………………Không Học, Ngày Phát
Triển Chuyên Môn Giáo Viên
Thứ Ba, ngày 8 tháng 3…………………………………….. Cuộc Họp giữa Phụ Huynh
và Hiệu Trưởng, Phòng Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng (CLC) 183 vào 8:15 sáng.
Thứ Hai, ngày 21 tháng 3-thứ Sáu, ngày 25 tháng 3…….....Không Học, Kỳ Nghỉ
Mùa Xuân

Thư Ngỏ của Hiệu Trưởng
Tôi muốn chúc mừng các học sinh lớp bốn của chúng tôi. Mountain View có tỷ lệ
phần trăm điểm của học sinh cao nhất theo đánh giá tạm thời mới nhất về trình độ
thành thạo môn khoa học trong số tất cả các trường trong học khu của chúng tôi.
Chúng tôi tự hào về các nỗ lực của các giáo viên và học sinh, và chờ đón các học sinh
của chúng ta sẽ trở thành các nhà khoa học.

Cuộc Họp giữa Phụ Huynh và Hiệu Trưởng
Hiệu trưởng muốn gặp quý vị để chia sẻ những thông tin mới tại Mountain View,
và giải đáp bất kỳ thắc mắc nào mà quý vị có thể có. Cuộc thảo luận tại Sự Kiện Phụ
Huynh Đọc Sách Cùng Con có phục vụ Bánh Ngọt tiếp theo của chúng tôi sẽ được tổ
chức tại Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng vào thứ Ba, ngày 8 tháng 3 lúc 8:15 sáng.
Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp quý vị ở đó.

Chương Trình Rau Củ Quả Tươi
Chúng tôi cảm ơn Văn Phòng Giáo Dục Tiểu Bang Utah đã cung cấp vốn cho
Mountain View tham gia vào Chương Trình Rau Củ Quả Tươi. Chương trình này tài trợ
để học sinh có bữa ăn nhẹ tốt cho sức khỏe vào các thứ Ba và thứ Năm. Chương trình
cũng giới thiệu rau củ quả có thể chưa quen thuộc với các học sinh của chúng tôi, cho
phép học sinh thử các thực phẩm mới và tìm hiểu về các lợi ích của các thực phẩm đó
với cơ thể của chúng ta.

Buổi Giới Thiệu về Balê của Ballet West
Vào ngày 23 tháng 2, những diễn viên balê từ ballet west đến trường chúng tôi
để dạy cho các học sinh nhiều hơn về balê. Họ đã dạy chúng tôi về các tư thế balê,
trang phục, đạo cụ và dàn dựng. Một số học sinh của chúng tôi đã được chọn lên sân
khấu và thử thực hiện những gì mà các diễn viên múa thực hiện. Sau đó các diễn viên
đã trình diễn một trích đoạn trong bài ba lê nổi tiếng, Kẹp Hạt Dẻ (The Nutcracker). Các
học sinh và nhân viên của chúng tôi thực sự thích thú trải nghiệm này. Cảm ơn Ballet
West đã chia sẻ tài năng của mình với chúng tôi.

