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Westlawn Main Office – 703-241-5100 

March 2020 

A Note from the Team 
Hello families! We had a wonderful time at our field trip to the Kennedy 

Center. It’s wonderful to share such fun experiences with our kindergarten 
students. We are lucky to have another field trip right around the corner! We 
will be going to the National Museum of Natural History on Friday, March 20th.  

We also have our Read Across America Spirit week coming up. Check the flyer 
that was sent home to see how to participate! 

Reminders 
Please frequently check classroom folders for important news and forms. 

Upcoming Dates 
Mon, March 3rd to Fri, March 7th 

Read Across America Spirit Week 
 

Tues, March 4th - School Planning Day (No School) 
 

 

Wednesday, March 1 1th – Spring Picture Day 
 

Thurs, March 12th - Family Literacy Night at 6 pm 
 

Friday, March 20th 
Field Trip to the Natural History Museum 

 
 

Friday, March 27th – Art Festival at 6:30 pm 
 

March Highlights 
In the month of March, our 

classrooms focus on; 

Poetry 

Weather 

Measurement 

Nonfiction Books 

Nonfiction Writing 

Sight Words: at, here, get, they 
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Oficina principal de Westlawn – 703-241-5100 

Marzo 2020 

Una Nota de las Maestras 
¡Hola Familias! Nos lo pasamos de maravilla en nuestra excursión al Centro 

Kennedy. Es maravilloso compartir experiencias tan divertidas con nuestros 
estudiantes de kindergarten. Tenemos la suerte de tener otra excursión muy 
pronto! Iremos al Museo Nacional de Historia Natural el viernes 20 de marzo. 

También tenemos nuestra semana de espíritu Read Across America. ¡Consulta el 
volante que se envió a casa para ver cómo participar! 

Recordatorios 
Por favor, revise con frecuencia las carpetas del aula para obtener noticias y 

formularios importantes. 

Fechas siguientes 
Lun, 3 de marzo a viernes, 7 de marzo 

Leer en toda la semana del espíritu de América 
 

Martes 4 de marzo - Día de planificación escolar 
(no hay clases) 

 
Miércoles 11 de marzo - Día de clases fotográficas 

 
 

Jueves 12 de marzo - Noche de alfabetización para 
familias a las 6 pm 

 
 

Viernes 20 de marzo - Excursión al Museo 
 
 

Viernes 27 de marzo: Festival de arte a las 6:30 
p.m. 

Destacados de Marzo 
En el mes de Marzo, nuestras 

aulas se centran en; 

Poesía 

Clima 

Medición 

Libros de no ficción 

Escritura de no ficción 

Palabras a la vista: at, here, get, they 
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Văn phòng chính Westlawn – 703-241-5100 

Tháng 3 / 2020 

Lưu ý từ giáo viên 
Xin chào các gia đình! Chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời tại chuyến đi thực địa của 

chúng tôi đến Trung tâm Kennedy. Thật tuyệt vời khi chia sẻ những trải nghiệm thú vị như 
vậy với học sinh mẫu giáo của chúng tôi. Chúng tôi may mắn có một chuyến đi thực địa khác 
rất sớm! Chúng tôi sẽ đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 3. 

Chúng tôi cũng có tuần Đọc trên khắp nước Mỹ sắp tới. Kiểm tra tờ rơi đã được gửi về 
nhà để xem làm thế nào để tham gia! 

Nhắc nhở 
Hãy thường xuyên kiểm tra các thư mục lớp học cho các tin tức và hình thức quan trọng. 

Ngày sắp tới 
Thứ Hai, ngày 3 tháng 3 đến thứ Sáu, ngày 7 tháng 3 

Đọc trên khắp tuần lễ tinh thần Mỹ 
 
 

Thứ Ba, ngày 4 tháng 3 - Ngày Kế hoạch Trường học 
(Không có Trường học) 

 

Thứ tư, ngày 11 tháng 3 - Ngày hình ảnh mùa xuân 
 
 

Thứ năm, ngày 12 tháng 3 - Đêm văn học cho các gia đình lúc 
6 giờ chiều 

 
 

Thứ Sáu ngày 20 tháng 3 
Chuyến đi thực địa đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên 

 
 

Thứ Sáu, 27 tháng 3 - Liên hoan nghệ thuật lúc 6:30 chiều 

Điểm nổi bật tháng 3 
Trong tháng hai, các lớp học của chúng 

tôi tập trung vào; 

Thơ 

Thời tiết 

Đo đạc 

Cuốn sách thực tế 

Viết phi hư cấu 

Từ nhìn: at, here, get, they 

 


