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NGÀY CUỐI NĂM HỌC 22-12- 2017 
Học sinh tan học lúc 1:30 chiều. 

Yêu cầu Phụ huynh thu xếp đón con lúc 1:30 chiều. 
Họp toàn trường 12:45 chiều 

Căn tin đóng cửa 

Khai giảng 2018 
Học sinh đến trường  

Lớp Vỡ lòng-6 bắt đầu đi học ngày 30 Tháng Một 2018 

Bắt đầu lúc 8:50 sáng  
Tan học lúc 3:10 chiều 

Căn tin 
Mở cửa vào 30 Tháng Một 2018 

Đại diện cho tất cả nhân viên làm việc tại trường tiểu học Movelle, tôi cầu 
chúc tất cả quý vị một mùa Giáng sinh và kỳ nghỉ an lành. Hãy tận hưởng 
kỳ nghỉ trong an toàn và hẹn gặp lại quí vị trong năm tới.   
 
Karen Wood  
Hiệu trưởng 



CHIA TAY CÔ GIÁO 

Chương trình Xổ số Giáng sinh 
đang đến. Chúng tôi có một số 
Giỏ quà Giáng sinh dành cho giải 
thưởng!! 

 
Xổ số sẽ được rút vào buổi hòa nhạc trường  

 
Thứ Ba 19 Tháng Mười Hai.  

 
Chúc may mắn! 
Ủy Ban Gây Quỹ. 

Thứ Ba 19 Tháng Mười Hai 

9:15 sáng 

Tuần này chúng tôi sẽ chia tay và 

chúc may mắn đến cô Athena. Toàn 

thể nhân viên Movelle và các gia 

đình đều cảm kích công việc cô đã 

cống hiến trong nhiều năm qua như 

là thành viên của gia đình Movelle. Chúng tôi sẽ luôn 

hồi tưởng lại với niềm yêu mến và ghi nhớ sự quan 

tâm chăm sóc mà cô đã dành cho các học sinh. 

Chúng tôi cầu chúc cô mọi việc tốt đẹp, và những 

cống hiến của cô sẽ vẫn tồn tại trong lòng chúng tôi 

mãi mãi. Hãy luôn luôn nhớ ngôi trường chúng ta và 

xin đừng ngại ghé thăm uống tách trà bất cứ lúc 

nào. 


