KINDERGARTEN
Newsletter
A Note from the Team

Hello families, we had a very busy month learning about the fall season, going
outside for fall stations, and learning about squirrels! Please note we will not have
school Wednesday, November 27th til Friday, November 29th for Thanksgiving
break. When we return, we will be in the month of December! During this month
we have lots of events planned for our kindergarten students. On December 12th
and 13th we are having a play performance in the cafeteria. All families are invited
to attend! On Friday, December 20th we will have holiday activities and a feast.
Families are invited to join us on this day as well. More information will be sent
home about this event later in the month.
Enjoy your long weekend, see you back on December 2nd!

Upcoming Dates

December Highlights

Wed, Nov 27th – Fri, Nov 29th
Thanksgiving Break – No School

In the month of December, our
classrooms focus on;
Guided Reading
Studying Patterns in Books
Counting & Numbers
Writer’s Workshop
Learning about different Holidays
Sight Words: am, he, she, play, are

Thurs, Dec 12th – Friday, Dec 13th
Nursery Rhymes Play
Friday, December 20th
Holiday Activities & Feast
Mon, Dec 23rd – Friday, Jan 3rd
WINTER BREAK – NO SCHOOL
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KINDERGARTEN
Boletín
Una Nota de las Maestras

Hola familias, ¡pasamos un mes muy ocupado aprendiendo sobre la temporada de
otoño, saliendo a las estaciones de otoño y aprendiendo sobre las ardillas! Tenga en
cuenta que no tendremos clases el miércoles 27 de noviembre hasta el viernes 29 de
noviembre para las vacaciones de Acción de Gracias. Cuando regresemos, ¡estaremos
en el mes de diciembre! Durante este mes tenemos muchos eventos planeados para
nuestros estudiantes de kindergarten. Los días 12 y 13 de diciembre tendremos una
obra de teatro en la cafetería. ¡Todas las familias están invitadas a venir! El viernes 20
de diciembre tendremos actividades festivas y una fiesta. Las familias también están
invitadas a unirse a nosotros en este día. Más información será enviada a casa sobre
este evento más adelante en el mes.
¡Disfruta tu largo fin de semana, nos vemos el 2 de diciembre!

Fechas siguientes
Miércoles, 27 de noviembre - Viernes, 29
de noviembre
Vacaciones de Thanksgiving - No hay
clases

jueves 12 de dic - viernes 13 de dic
Nursery Rhymes Play
Viernes 20 de diciembre
Actividades de invierno y fiesta
Lun, 23 de dic - viernes, 3 de enero

INVIERNO - NO HAY CLASES

Destacados de diciembre

En el mes de diciembre, nuestras aulas
se centran en;
Lectura guiada
Estudiar patrones en libros
Contando numeros
Taller de escritores
Aprendiendo sobre diferentes festivos
Palabras a la vista: am, he, she, play,
are
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KINDERGARTEN
bản tin
Lưu ý từ giáo viên

Xin chào các gia đình, chúng tôi đã có một tháng rất bận rộn để tìm hiểu về mùa thu, đi ra
ngoài cho các trạm mùa thu và tìm hiểu về sóc! Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không có
trường học vào Thứ Tư, ngày 27 tháng 11 cho đến Thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 để nghỉ Lễ
Tạ ơn. Khi chúng tôi trở lại, chúng tôi sẽ ở trong tháng 12! Trong tháng này, chúng tôi có
rất nhiều sự kiện được lên kế hoạch cho học sinh mẫu giáo của chúng tôi. Vào ngày 12 và
13 tháng 12, chúng tôi sẽ có một buổi biểu diễn trong nhà ăn. Tất cả các gia đình được mời
đến! Vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 12, chúng tôi sẽ có các hoạt động ngày lễ và một bữa
tiệc. Các gia đình được mời tham gia cùng chúng tôi vào ngày này. Thông tin thêm sẽ được
gửi về nhà về sự kiện này vào cuối tháng. Tận hưởng cuối tuần dài của bạn, hẹn gặp lại
vào ngày 2 tháng 12!

Ngày sắp tới

Điểm nổi bật tháng 12

Thứ Tư, ngày 27 tháng 11 - Thứ Sáu, ngày 29
tháng 11

Trong tháng 12, các lớp học của chúng tôi
tập trung vào;

Lễ Tạ ơn - Không có trường học

Hướng dẫn đọc

Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 - Thứ Sáu, ngày 13
tháng 12

Mô hình học tập trong sách

Vở mẫu giáo Chơi

Đếm số

Thứ Sáu ngày 20 tháng 12

Hội thảo Nhà văn

Hoạt động ngày lễ & lễ
Thứ Hai, ngày 23 tháng 12 - Thứ Sáu, ngày 3
tháng 1

CHIẾN THẮNG BREAK KHÔNG CÓ TRƯỜNG

Tìm hiểu về các ngày lễ khác nhau
Từ nhìn: am, he, she, play, are
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