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Thưa phụ huynh mến,
Chào mừng trở lại với Trường tiểu học University
Park cho Học Kỳ 3. Chúng tôi thực sự có một vài
ngày với thời tiết đẹp trong giờ giải lao nhưng
mùa đông đang đến với chúng tôi, vì vậy hãy đảm
bảo rằng học sinh đang mặc những bộ đồ đồng
phục phù hợp của trường để giữ ấm khi ở bên
ngoài trong giờ nghỉ. Tôi chắc chắn bạn sẽ thấy
giáo viên mặc những bộ đồ đồng phục nhân viên
UPPS của chúng tôi để giúp chúng tôi giữ ấm
trong học kỳ này.
Tôi muốn nhân cơ hội này để nói lời cảm ơn tới
Cha Mẹ và Người Giám Hộ đóng góp và / hoặc
tham dự cuối học kỳ buổi trà Chiều vào ngày cuối
của Học kỳ 2. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy rất
nhiều người tham gia vào sự kiện theo chủ đề Địa
Trung Hải của chúng tôi. Các món ăn đã rất ngon
và công ty ... xuất sắc.

Chúng tôi mong được nhìn thấy tất cả các bạn vào
cuối học kỳ này ... 'cùng thời gian, cùng một nơi'.
Chủ đề: Ẩm thực Châu Á
Ngày: Thứ Sáu ngày 22 tháng 9
Thời gian: 1:50 giờ chiều

Có rất nhiều điều để mong đợi ở học kỳ này, bao
gồm cả môn điền kinh trường Carnival sắp tới của
chúng tôi. Các thông tin và đơn cho phép sẽ gửi ra
trong thời gian ngắn. Xin vui lòng gặp Miss Elshaar
nếu bạn muốn giúp đỡ trong ngày, như Tình
nguyện viên Phụ huynh được hoan nghênh nhất ...
tất cả những gì bạn cần là một thẻ Kiểm tra làm
việc với trẻ em được cấp bởi cảnh sát.
Nói đến tình nguyện viên …
Trường học của chúng tôi đang có buổi phụ huynh
làm việc tình nguyện diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 30
tháng 7.
Hãy đến và hỗ trợ trong nỗ lực của chúng tôi để
làm cho Trường tiểu học University Park hấp dẫn
hơn. Đây cũng là ngày Trồng Cây Quốc gia vào Chủ
nhật. Ngày trồng cây cối bắt đầu ở năm 1996 và kể
từ đó hơn 3.8 triệu người đã trồng 23 triệu cây và
cây cối. Ngày trồng cây là một cơ hội để làm điều
gì đó tích cực cho môi trường địa phương bạn và
cộng đồng và để kết nối lại với thiên nhiên.
Vì vậy, một cách tuyệt vời để cùng nhau ăn mừng
nó .
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Louise Dingley
Phụ Huynh / Giáo viên Phỏng Vấn sẽ được tổ chức
vào tuần thứ 3 của kỳ học này. Các cuộc họp sẽ
diễn ra vào Thứ Tư, 2 Tháng Tám, và thứ Năm, 3
tháng Tám. Thông báo đã được gửi về nhà cho
gia đình trong tuần này, vì vậy hãy đảm bảo rằng
bạn đã nhận được thông tin và để Văn phòng
trường biết nếu bạn cần hiểu rõ hơn. Chúng tôi
mong muốn tất cả phụ huynh tham dự các cuộc
phỏng vấn để đảm bảo tất cả học sinh đạt được
tiềm năng đầy đủ của họ.
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Các ngày quan trọng trong tuần lễ sắp tới

Tháng 7
Thứ Hai 24 tây

Tập họp toàn trường lúc 9:00 giờ tại Tòa nhà 3

Thứ Sáu 28 tây

Ngày UPPS Soạn thảo chương trình —Ngày này Học sinh nghỉ học

Chủ nhật 30 tây

Tình nguyện đến làm vườn cho trường học UPPS 12:00—3:00 giờ chiều

Thứ Hai 31 tây

Hội đồng Trường học họp lúc 6:30 giờ chiều

Tháng 8
Thứ Tư 2 tây

Phỏng vấn Phụ huynh /Giáo viên từ 2:30—6:30 giờ

Thứ Năm 3 tây

Phỏng vấn Phụ huynh /Giáo viên từ 2:30—6:30 giờ

Thứ Hai 7 tây

Tập họp toàn trường lúc 9:00 giờ tại Tòa nhà 3

Thứ Ba 8 tây

UPPS Nhà Điền kinh

Các gia đình thân mến,
Vào thứ Hai, ngày 24 tháng 7, các lớp học Lớp 1/2 sẽ tổ chức kỷ niệm 100 ngày học
cho đến nay trong năm nay.
Đếm đến 100 ngày đã là một phần không thể tách rời của phần 'Thời gian Tất cả Thời
gian' của chương trình Toán học, nhằm cung cấp trải nghiệm theo ngữ cảnh đích
thực cho việc học các mẫu đếm. Tất nhiên, nó cũng là một cơ hội hoàn hảo để kỷ niệm tất cả sự học tập tuyệt vời,
tăng trưởng và phát triển cá nhân kinh nghiệm cho đến nay.
Chúng tôi sẽ tổ chức kỷ niệm với nhiều hoạt động khác nhau tập trung quanh con số 100 và sẽ ăn trưa với Bạn tôi
trong Lớp 3/ 4 của chúng tôi. Để giúp quảng bá và ủng hộ sự kiện này, chúng tôi cảm kích rất nhiều nếu mỗi gia
đình có thể cung cấp một miếng thức ăn để chia sẻ tại bữa trưa Buddy của chúng tôi. Để dễ chuẩn bị và an toàn,
vui lòng cung cấp thức ăn không yêu cầu phải để tủ lạnh và không chứa hạt đậu. Nếu bạn sẽ cung cấp thực phẩm
nấu ăn ở nhà, vui lòng đính kèm một bản liệt kê các thành phần trong món ăn.
Cảm ơn bạn trước, Đội viên Lớp 1/2

UPPS Cần Bạn !!
Như bạn có thể nhận thấy, một số cây đã được gỡ bỏ quanh trường học vì các lý do khác nhau như: cũ và gỗ, làm
tắc nghẽn các máng xối, mọc um tùm, v.v… Nhà trường đã mua các cây cối thay thế và chúng tôi mời bạn đến và
giúp để chúng vào. Chúng tôi cũng có vỏ cây để trải rộng trên giường vườn mới ở phía trước của trường và chúng
tôi thực sự cần sự giúp đỡ của bạn để hoàn thành công việc vào Chủ Nhật, ngày 30 tháng 7, từ 12:00—3 :00 giờ.
Giải khát sẽ được cung cấp và tất cả trẻ em được chào đón!
Nó không quan trọng nếu bạn chỉ có thể đến trong một giờ hoặc ít hơn vì mọi đóng góp sẽ
giúp chúng tôi rất nhiều. Mang Găng tay và dụng cụ làm vườn của Bạn. Xe cút kít sẽ rất hoan
nghênh (hãy chắc chắn rằng bạn ghi tên vào các dụng cụ).

Cảm ơn bạn trước, Đội SAKGP
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