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Westlawn Main Office – 703-241-5100 

November 2019 

A Note from the Team 
Hello families, this week marks the end of the 1st quarter! Our students have 

grown so much during these first couple of months. Each classroom has created 
strong classroom communities and learned about classroom rules. We read lots of 
books and sang new songs about colors. We practiced sorting objects and counting 
numbers. We learned about the five senses, ants, and pumpkins. We had our first 

field trip to the pumpkin patch and had so much fun! 

Thanks to our families for your support in a successful first quarter. Remember 
there is no school on Monday or Tuesday. We hope to see you all at parent 

teacher conferences! 😊 
 

Upcoming Dates 
Friday, November 1st – End Q1 

Monday, November 4th 
Parent Teacher Conferences 

No School 

Thurs, Nov 7th – Friday Nov 8th 
Fall Stations (rescheduled) 

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

 

 

 

 

 

November Highlights 
In the month of November, our 

classrooms focus on; 

Problem solving 

Animal life cycles 

Patterns 

Writer’s Workshop 

Learning about print 

Sight Words: can, look, me, go, all color words 
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Oficina principal de Westlawn – 703-241-5100 

Noviembre 2019 

Una Nota de las Maestras 
Hola familias, ¡esta semana marca el final del primer trimestre! Nuestros 

estudiantes han crecido mucho durante estos primeros meses. Cada aula ha 
creado comunidades fuertes en el aula y ha aprendido las reglas del aula. Leímos 
muchos libros y cantamos nuevas canciones sobre colores. Practicamos ordenar 

objetos y contar números. Aprendimos sobre los cinco sentidos, hormigas y 
calabazas. ¡Tuvimos nuestra primera excursión al huerto de calabazas y nos 

divertimos mucho! 

Gracias a nuestras familias por su apoyo en un exitoso primer trimestre. 
Recuerde que no hay clases los lunes o martes. ¡Esperamos verlos a todos en las 

conferencias de padres y maestros! 😊 

Fechas siguientes 
Lunes 14 de octubre 

Día de Trabajo - No hay clases 

Juev-viernes, 17-18 de octubre 
Estaciones de aprendizaje al aire 

libre de otoño 

Viernes 25 de octubre 
Excursión al huerto de calabazas 

Viernes 1 de noviembre 
Fin del primer trimestre 

Destacados de noviembre 
En el mes de noviembre, nuestras aulas se 

centran en; 

Resolución de problemas 

Ciclos de vida animal 

Patrones 

Trabajando en escritura 

Aprendiendo sobre libros 

Palabras a la vista: can, look, me, go, todas 
las palabras de color 
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Văn phòng chính Westlawn – 703-241-5100 

Tháng 1 1 / 2019 

Lưu ý từ giáo viên 

Xin chào các gia đình, tuần này đánh dấu sự kết thúc của quý 1! Học sinh của chúng tôi đã 

phát triển rất nhiều trong vài tháng đầu tiên. Mỗi lớp học đã tạo ra các cộng đồng lớp 

học mạnh mẽ và học về các quy tắc lớp học. Chúng tôi đọc rất nhiều sách và hát những 

bài hát mới về màu sắc. Chúng tôi thực hành sắp xếp các đối tượng và đếm số. Chúng tôi 

đã học về năm giác quan, kiến và bí ngô. Chúng tôi đã có chuyến đi thực địa đầu tiên đến 

miếng bí ngô và rất vui! 

Cảm ơn gia đình của chúng tôi đã hỗ trợ bạn trong quý đầu tiên thành công. Hãy nhớ rằng 

không có trường học vào thứ Hai hoặc thứ Ba. Chúng tôi hy vọng sẽ nhìn thấy tất cả các 

bạn tại các hội nghị giáo viên phụ huynh! 😊 

Ngày sắp tới 
Thứ Sáu, ngày 1 tháng 11 - Kết thúc Q1 

Thứ hai ngày 4 tháng 11 

Hội nghị phụ huynh 

Không có trường học 

Thứ Năm, ngày 7 tháng 11 - Thứ Sáu 
ngày 8 tháng 11 

Trạm mùa thu (sắp xếp lại) 

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

Lễ Tạ ơn - Không có trường học 

Điểm nổi bật tháng 1 1 
Trong tháng 11, các lớp học của chúng tôi tập 

trung vào; 

Giải quyết vấn đề 

Vòng đời động vật 

Mẫu, mô hình, kiểu; khuôn mẫu 

Hội thảo Nhà văn 

Học về in ấn 

Từ nhìn: can, look, me, go, tất cả các từ màu 


