Thư Thông Báo của Mountain
View
Ngày 9 tháng 3 năm 2016
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 ……………………………………….Buổi Biểu Diễn Môn
Múa của Học Sinh Lớp Một, “Sự Thân Ái”
Thứ Hai, ngày 21 tháng 3-Thứ Sáu, ngày 25 tháng 3…….....Không Học, Kỳ Nghỉ
Mùa Xuân

Thư Ngỏ của Hiệu Trưởng
Quý vị có biết rằng các học sinh của chúng tôi đang học các kỹ năng âm nhạc từ
Trường Năng Khiếu Âm Nhạc của Thành Phố Salt Lake không? Trường Năng Khiếu
Âm Nhạc là một trong các đối tác tốt của Trường Tiểu Học Mountain View. Họ đang
cung cấp các lớp học nghệ thuật và tài năng âm nhạc cho tất cả các học sinh mẫu giáo.
Chúng tôi có một nhóm các học sinh lớp một đang học chơi vilolin miễn phí dưới sự
giảng dạy của hai giáo viên violin tuyệt vời. Chúng tôi cũng rất may mắn khi Ban Nhạc
Trường Năng Khiếu Âm Nhạc đã biểu diễn cho trường chúng tôi trong tuần qua.
Mountain View biết ơn các giáo viên và học sinh Trường Năng Khiếu Âm Nhạc đã chia
sẻ tài năng của họ và giúp các học sinh của chúng tôi phát triển tài năng của mình.

Cuộc Thảo Luận giữa Phụ Huynh và Hiệu Trưởng có phục vụ Bánh
Ngọt
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 giữa Phụ Huynh
và Hiệu Trưởng có phục vụ Bánh Ngọt sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Học Tập Cộng
Đồng vào thứ Ba, ngày 12 tháng 4 lúc 8:15 sáng. Chúng tôi hi vọng sẽ được gặp quý vị
ở đó.

Bữa Sáng tại Phòng Học
Trường Tiểu Học Mountain View đang thay đổi cách chúng tôi bắt đầu một ngày
của mình. Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, tất cả các
học sinh của chúng tôi sẽ được phục vụ bữa sáng miễn phí. Tiếng chuông đầu tiên sẽ
rung vào 7:55, nhưng các học sinh sẽ xếp hàng để nhận bữa sáng và học sinh có thể
mang vào phòng học để ăn với bạn học của mình. Các học sinh sẽ kết thúc ăn sáng
trong phòng học chậm nhất vào 8:10, khi đó học sinh sẽ thu dọn rác của mình sau bữa
ăn và tập trung vào việc học. Phụ huynh sẽ được yêu cầu cho phép con mình ăn sáng
tại phòng học mà không có phụ huynh hoặc anh chị của học sinh, vì vậy học sinh có thể
xây dựng cộng đồng lớp học và tăng mức độ độc lập của mình. Tất nhiên, nếu các phụ
huynh muốn làm tình nguyện, họ có thể đăng ký tại văn phòng và nhận nhãn dán tình

nguyện viên. Quý vị sẽ sớm được thông báo thêm về thông tin liên quan đến sáng kiến
Bữa Sáng tại Phòng Học.

Học trong Vườn
Liz Pedersen từ tổ chức Wasatch Gardens sẽ làm việc với các học sinh của
chúng tôi để dạy các em kỹ năng làm vườn. Các học sinh sẽ ra vườn trồng rau diếp, rau
bina, củ cải để có thể thu hoạch trong tuần của ngày 9 tháng 5. Cảm ơn quý vị, Liz và Wasatch
Gardens vì đã dạy chúng tôi về khoa học và niềm vui làm vườn.
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