KINDERGARTEN

Newsletter

A Note from the Team
Hello families! This month we will begin the third quarter of school. Our
students will have lots of fun activities in February including the Mitten Tea,
a classroom Valentine’s Day celebration, and the 100th day of school! We will
also be going on a field trip at the end of the month. We will be seeing a play
at the Kennedy Center! This field trip will not require chaperones due to
limited space and tickets.

Reminders

Please label winter clothing with students first and last name.

Upcoming Dates
Friday, February 7th
The Mitten Tea
Monday, February 17th
President’s Day (No School)
Wednesday, February 26th
Field trip to the Kennedy
Center

February Highlights
In the month of February, our
classrooms focus on;
Counting and Numbers
Poetry
Shadows
President’s Day
Retelling Stories
Sight Words: the, in, love, was
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KINDERGARTEN

Boletín

Una Nota de las Maestras
Hola familias Este mes comenzaremos el tercer trimestre de la escuela.
¡Nuestros estudiantes tendrán muchas actividades divertidas en febrero,
incluyendo el té Mitten, una celebración de San Valentín en el salón de clases
y el día 100 de la escuela! También iremos de excursión a fin de mes.
¡Veremos una obra en el Kennedy Center! Esta excursión no requerirá
chaperones debido a espacio limitado y boletos.

Recordatorios

Por favor marque la ropa de invierno con el nombre y apellido de los estudiantes.

Fechas siguientes
Viernes 7 de febrero
El té de The Mitten
Lunes 17 de febrero - Día del
presidente (no hay clases)
Miércoles 26 de febrero
Excursión al Kennedy Center

Destacados de Febrero

En el mes de febrero, nuestras
aulas se centran en;
Contando y Números
Poesía
Oscuridad
Día del Presidente
Contando historias
Palabras a la vista: the, in, love, was
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KINDERGARTEN

bản tin

Lưu ý từ giáo viên
Xin chào các gia đình! Tháng này chúng tôi sẽ bắt đầu quý thứ ba của trường. Học
sinh của chúng tôi sẽ có rất nhiều hoạt động vui chơi trong tháng Hai, bao gồm Trà
Mèo, một buổi lễ kỷ niệm Ngày Valentine Valentine và ngày thứ 100 của trường!
Chúng tôi cũng sẽ thực hiện một chuyến đi thực địa vào cuối tháng. Chúng ta sẽ
được xem một vở kịch tại Trung tâm Kennedy! Chuyến đi thực địa này sẽ không yêu
cầu người đi kèm do không gian và vé hạn chế.

Nhắc nhở
Vui lòng dán nhãn quần áo mùa đông với tên và họ.

Ngày sắp tới

Điểm nổi bật tháng 2

Thứ Sáu, ngày 7 tháng 2

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

Trà mèo

Đếm và số
Thứ hai ngày 17 tháng 2

Thơ

Ngày chủ tịch (Không có lớp học)

Bóng
Lê tổng thông

Thứ tư ngày 26 tháng 2
Chuyến đi thực địa đến Trung tâm
Kennedy

Kể lại câu chuyện

Từ nhìn: the, in, love, was
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