KINDERGARTEN
Newsletter

A Note from the Team
Hello families, welcome back to school! We hope you had a fun and
relaxing winter break. This month we will be exploring the season of
winter and continuing our journey into literacy and math concepts.
Reminders
• Please send a healthy snack with your child every day.
• For inclement weather announcements follow www.fcps.edu.
Upcoming Dates

January Highlights

Monday, January 20th – MLK Day
(No School)

In the month of January, our
classrooms focus on;
Guided Reading
Characters in Books
Composing & Decomposing
Writer’s Workshop
Winter Activities
Sight Words: see, can, in

Friday, January 24th – End Q2
Monday, Jan. 27th and Tuesday
Jan. 28th – Teacher Work Days
(No School)
Friday, February 7th – The Mitten
Tea (more information to come)
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Una Nota de las Maestras
Hola familias, bienvenidos a la escuela! Esperamos que haya tenido un
descanso de invierno divertido y relajante. Este mes exploraremos la
temporada de invierno y continuaremos nuestro viaje hacia los
conceptos de alfabetización y matemáticas.
Recordatorios
• Envíe una merienda saludable con su hijo todos los días.
• Para anuncios de clima inclemente, siga www.fcps.edu.
Fechas siguientes
Lunes 20 de enero - Día de MLK
(No hay clases)
Viernes 24 de enero - Fin Q2
Lunes, 27 de enero y martes 28
de enero - Días de trabajo para
maestros (no hay clases)
Viernes 7 de febrero: The
Mitten Tea (más información
por venir)

Destacados de diciembre

En el mes de enero, nuestras aulas se
centran en;
Lectura guiada
Personajes en libros
Componiendo y descomponiendo
Trabajando en escritura
Actividades de invierno
Palabras a la vista: see, can, in
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KINDERGARTEN
bản tin
Lưu ý từ giáo viên

Xin chào các gia đình, chào mừng trở lại trường! Chúng tôi hy vọng bạn đã có
một kỳ nghỉ đông vui vẻ và thư giãn. Tháng này chúng ta sẽ khám phá mùa đông
và tiếp tục hành trình tìm hiểu các khái niệm toán học và toán học.

Nhắc nhở
• Hãy gửi một bữa ăn nhẹ lành mạnh với con bạn mỗi ngày.
• Đối với thông báo thời tiết khắc nghiệt, hãy theo dõi
www.fcps.edu.
Ngày sắp tới

Điểm nổi bật tháng 1

Thứ Hai, ngày 20 tháng 1 - Ngày MLK
(Không có trường học)

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

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 1 - Kết thúc quý
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Hướng dẫn đọc

Thứ Hai, ngày 27 tháng 1 và Thứ Ba ngày
28 tháng 1 - Ngày làm việc của giáo viên
(Không đi học)
Thứ Sáu, ngày 7 tháng 2 - Trà Mèo (sẽ
có thêm thông tin)

Nhân vật trong sách
Sáng tác & phân tách
Làm việc trên văn bản
Hoạt động mùa đông
Từ nhìn: see, can, in
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