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Westlawn Main Office – 703-241-5100 

October 2019 

A Note from the Team 
Hello families, kindergarten is off to a great start! Thank you for your 

support in encouraging our students to come to school each day with happy 
and enthusiastic attitudes. After 5 weeks, they have already learned so much 

about classroom routines, expectations, and community. Their level of 
independence has grown tremendously, we are so excited to see this develop 

even more throughout the year.  

This month we have our first field trip! Be on the lookout for a permission 
slip and more information about where we are going and chaperone 

opportunities. Happy October! 

Upcoming Dates 
Monday, October 14th 

School Planning Day - No School 

Thurs-Friday, October 17-18th  
Fall Outdoor Learning Stations 

Friday, October 25th 
Field Trip to the Pumpkin Patch 

Friday, November 1st  
End Quarter 1 

 

 

 

October Highlights 
In the month of October, our 

classrooms focus on; 

Building skills to work independently 

Creating purposeful classroom roles 

Treating all with respect and kindness 

Counting objects with accuracy 

Letters and letter sounds 

Sight Words: like, and, is, my, to 
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Oficina principal de Westlawn – 703-241-5100 

Octubre 2019 

Una Nota de las Maestras 
Hola familias, Kindergarten ha tenido un gran comienzo! Gracias por su apoyo 

para alentar a nuestros estudiantes a venir a la escuela todos los días con 
actitudes felices y entusiastas. Después de 5 semanas, ya han aprendido 
mucho sobre las rutinas, las expectativas y la comunidad en el aula. Su 

independencia ha crecido enormemente, estamos muy emocionados de ver 
que esto se desarrolle aún más durante todo el año. 

Este mes tenemos nuestra primera excursión! Esté atento a un permiso y 
más información sobre dónde vamos y oportunidades de acompañantes. ¡Feliz 

octubre! 

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 octubre 
En el mes de octubre, nuestras aulas se 

centran en; 

Desarrollar habilidades para trabajar de 
forma independiente 

Crear trabajos de aula decididos 

Tratar a todos con respeto y amabilidad. 

Contando objetos con precisión 

Letras y sonidos de letras 

Palabras visuales: like, and, is, my, to 
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Văn phòng chính Westlawn – 703-241-5100 

Tháng 10 / 2019 

Lưu ý từ giáo viên 
Xin chào các gia đình, trường mẫu giáo đã có một khởi đầu tuyệt vời! Cảm ơn bạn 
đã hỗ trợ của bạn trong việc khuyến khích học sinh của chúng tôi đến trường mỗi 
ngày với thái độ vui vẻ và nhiệt tình. Sau 5 tuần, họ đã học được rất nhiều về thói 
quen, kỳ vọng và cộng đồng trong lớp học. Sự độc lập của họ đã phát triển vượt 

bậc, chúng tôi rất vui mừng khi thấy điều này phát triển hơn nữa trong suốt cả năm. 

Tháng này chúng tôi có chuyến đi thực địa đầu tiên! Hãy trông chừng một giấy phép 
và biết thêm thông tin về nơi chúng ta sẽ đến và cơ hội đi kèm. Chúc mừng tháng 10! 

 

Ngày sắp tới 
Thứ hai ngày 14 tháng 10 

Ngày kế hoạch học - Không có trường học 

Thứ Năm-Thứ Sáu, 17-18 / 10 

Các trạm học tập ngoài trời mùa thu 

Thứ Sáu ngày 25 tháng 10 

Chuyến đi thực địa đến Patch Pumpkin 

Thứ Sáu, ngày 1 tháng 11 

Cuối quý 1 

Điểm nổi bật tháng 10 
Trong tháng 10, các lớp học của chúng tôi tập 

trung vào; 

Xây dựng kỹ năng làm việc độc lập 

Tạo việc làm trong lớp học có mục đích 

Đối xử với tất cả bằng sự tôn trọng và lòng tốt 

Đếm các đối tượng với độ chính xác 

Chữ cái và âm thanh thư 

Từ ngữ: like, and, is, my, to 

 


