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Thưa phụ huynh mến,
Phụ huynh / người giám hộ thân mến,

Tìm hiểu để Bơi và các bài học An toàn Nước!

Chào mừng đến với Học kỳ 4. Chúng tôi hy vọng rằng
tất cả học sinh của chúng tôi và gia đình họ đều có một
kỳ nghỉ an toàn và đáng nhớ. Học kỳ này sẽ là một sự
kiện đầy ý nghĩa, khi chúng tôi chuẩn bị cho học sinh
Lớp 5 cho các vai trò lãnh đạo tương lai trong trường
và học sinh Lớp 6 cho những người không thuộc môi
trường UPPS. Ngoài ra, Chương trình Định hướng lớp
Prep 2018 của chúng tôi sẽ bắt đầu vào Thứ ba, ngày
31 tháng 10. Chúng tôi mong muốn được gặp các học
sinh lớp Prep trong tương lai của chúng tôi vào ngày
này.
Nếu bạn chưa đăng ký con bạn cho lớp Prep, xin đến
văn phòng trường gặp Kathy để con bạn được vào
chương Định hướng khi chương trình bắt đầu.

Tin tức thú vị! Chương trình An toàn Bơi và Nước của
chúng tôi sẽ bắt đầu từ học kỳ này, cho học sinh lớp
Prep, Lớp 1 và Lớp 2.

Đề cương Chương trình Định hướng của chúng tôi
là:
Thứ Ba 31 tháng 10 Chương trình Biết Đọc Biết Viết
2g15—3g15
Thứ Sáu 3 tháng11 Chương trình Toán Số 10g—11 giờ
Thứ Ba 14 tháng 11 Chương trình Chuyên nghiệp
2g15—3g15
Thứ Sáu 17 tháng 11 Chương Trình Kỹ năng Xã hội
10g—11 giờ

Chương trình sẽ kéo dài hơn năm ngày trong Tuần lễ thứ
6, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 13 Tháng 11, và kết thúc vào
Thứ Sáu ngày 17 tháng 11. Mỗi bài học bao gồm 45
phút học bơi (nét) và 45 phút về an toàn nước. Do đó,
mỗi ngày, học sinh sẽ ở trong nước trong 90 phút. Học
sinh sẽ được đánh giá và xếp vào nhóm dựa trên khả
năng của họ, hướng dẫn viên sẽ dạy học sinh theo đánh
giá này. Chương trình "Tìm hiểu để Bơi" chuyên sâu này
là một phần của chương trình Giáo dục thể dục của
trường, tất cả các học sinh được dự định sẽ tham dự bài
học. Kinh nghiệm này dạy cho con bạn những kỹ năng
bơi lội quan trọng. Tất cả các bài học bơi sẽ được thực
hiện bởi các hướng dẫn viên chuyên nghiệp từ Sunshine
Leisure Center. Học sinh sẽ được giám sát bởi Nhân
viên Giảng dạy và Hỗ trợ của UPPS. Tổng chi phí cho
mỗi đứa trẻ tham dự là $95.00. Số tiền này phải được
thanh toán đầy đủ vào Thứ Sáu ngày 3 tháng 11. Nếu
bạn có thắc mắc hoặc quan ngại về thanh toán, vui lòng
liên hệ với Văn phòng trường học.

Sự kiện sắp tới
Chương trình Bơi Lớp Prep-Lớp 2 của chúng tôi sẽ kéo
dài từ Thứ Hai ngày 13 Tháng 11 đến Thứ Sáu ngày 17
tháng 11. Bơi là một phần của Chương trình Giáo dục
Thể chất tại UPPS. Năm nay chúng tôi đã quản lý để
giữ cho chi phí của chương trình giống như năm ngoái
và đã liên lạc với Sunshine Swim Center, để đảm bảo
rằng tất cả trẻ em có thể tham gia. Vui lòng hoàn tất
quá trình điền đơn chấp thuận và thanh toán chi phí
nhanh chóng. Thêm thông tin được cung cấp ở phía
bên kế của trang này ..

Trân trọng,
Cô Elshaar
Giáo dục thể chất
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Các ngày quan trọng trong tuần lễ sắp tới
NGÀY NGÂN HÀNG TRƯỜNG là mỗi ngày thứ Ba trong tuần

Tháng 10
Thứ Sáu 13 tây

P & F họp lúc 9 giờ sáng

Thứ Hai 16 tây

Tập họp toàn trường lúc 9 giờ sáng tại Tòa nhà 3

Thứ Hai 23 tây

Hội Đồng Trường họp lúc 6:30 giờ chiều

Thứ Ba 31 tây

Ngày Ăn mặc theo Halloween—JSC gây quỹ

Thứ Ba 31 tây

Định hướng lớp Prep 2018—Ngày 1 lúc 2:15 giờ
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