
1 Ngày Chụp Hình 

11 Girls on the Run 5K tại Wat-
son Park 

12 Nghỉ Học 
Lễ Cựu Chiến Binh 

13 Lớp 4 & 5 Đi 
Young People’s Concert 

21 NGHỈ HỌC 

Nghỉ Bù Ngày Họp 

22-23 NGHỈ HỌC 

Nghỉ Thu 

30 Ngày Chụp Hình Lại 

Lịch Tháng 11 
Các Học Sinh All Stars Anderson của Chúng Tôi là PHI THUỜNG! 

Mrs. Vossman, Hiệu Truởng và Mrs. Junker, Hiệu Phó 

Các Học Sinh All Stars Anderson Phụ Giúp! 

Trong tháng 10, các học sinh của chúng tôi đã tham gia trong cuộc Vận Ðộng Gây Quỹ United 
Way. Các học sinh đã thích mang vào các ủng hộ và tham gia  trong những tiết mục nhu sau: Ngày Sinh Đôi, Ngày 
Mặc Hỗn Hợp, Ngày Màu Cấp Lớp & Ngày Pajama. Các em đồng thời cũng tham gia trong một cuộc chơi ném may 
bay giấy. Bởi vì sự hỗ trợ tài chính của các học sinh của chúng tôi và sự tham gia của các em, United Way có thể tiếp 
tục cung cấp các dịch vụ qua nhiều chương trình trong Sedgwick County và các vùng phụ cận. Một số chương trình 
đuợc tài trợ đó bao gồm:  Boys Scouts of America, Boys & Girls Clubs, Kansas Big Brothers Big Sisters, Kansas Children’s 
Service League, Child Starts, YMCA, The Salvation Army, American Red Cross, & the Mental Health Association và 
nhiều hơn. Các học sinh Anderson đã tạo một mục tiêu để kiếm $900 trong cuộc vận động này. Nếu các em đạt mục 
tiêu này, chúng sẽ có cơ hội để ném bánh pie vào mặt của Mrs. Vossman và Mrs. Junder!  Hãy chờ để xem nếu chúng 
đã đạt mục tiêu của chúng!!! 

THÁNG 11, 2018 

Trong mùa thu và mùa đông, 
xin đừng quên cho con em mặc 
áo jacket hoặc áo lạnh để đi 
học. Như khi nhiệt độ trở lạnh, 
các học sinh sẽ cần các áo 

jacket và/hoặc các áo lạnh trong 
giờ ra chơi. Cũng như các nón và bao 
tay.  

Chỉ các Gia Đình Anderson  

Nơi Nộp Đơn cho Vận Động Ngày Lễ 
Những người nộp đơn không cần hẹn cho cuộc Vận Động Ngày Lễ sẽ 

chỉ được nhận vào những thời gian như sau:  

  

* Thứ Hai, 5 Tháng 11, 2018 từ 1:00-3:30 chiều 

*Thứ Hai, 12 Tháng 11, 2018 từ 1:00-3:30 chiều 

*Thứ Sáu, 16 Tháng 11, 2018 từ 1:00-3:30 chiều 

*Thứ Sáu, 30 Tháng 11, 2018 từ 1-3:30 chiều  

Nếu có thắc mắc, xin gọi Kendra Klaus, Nhân Viên Social Worker Trướng 
Học:   973-1950  

Ăn sáng đuợc phục vụ từ 8:20-8:50 mỗi ngày.  Xin vui lòng 
cho con em đến truờng giữa 8:20-8:50 nếu quý vị kế 
hoạch cho con em ăn sáng ở truờng.  Sự kỳ vọng là tất cả 
các học sinh KHÔNG ăn sáng nên có mặt ở trường lúc 
8:40. Xin đừng thả con em trước 8:50! Chúng tôi không có 
các người lớn để giám sát cho đến 8:40! Nếu con em đến 
truờng lúc 8:50 hoặc trễ hơn, chúng sẽ không đuợc phục 
vụ ăn sáng.  
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Mùa Bóng Rổ Nội Bộ Ðăng Gần Ðến! 
Các học sinh lớp 4 và 5 sẽ có co hội để đăng ký cho bóng rổ nội bộ trong thời gian 
của các cuộc họp phụ huynh/giáo viên. Chúng tôi hiện đang có 62 học sinh đã đăng 

ký với 4 học sinh đang trên sổ chờ đợi. Nếu con em đã đăng ký trong các cuộc họp và bây 
giờ không thể tham gia, xin cho Ms. McVay biết càng sớm càng tốt. Các áo sẽ được đặt 
mua trong vài tuần tới. Sau khi các áo đã được đặt mua, $6 lệ phí sẽ không được hoàn trả. 
Nếu quý vị muốn con em có trên sổ chờ đợi, xin cho Ms. McVay biết. Nhớ rằng việc tham gia 
trong các trận bóng rổ là đuợc dựa trên HÀNH VI và tham gia tốt. Các đội sẽ được thông 
báo vào tuần của ngày 19 tháng 11, 2018. Cuộc thực tập đầu tiên là 10 và 11 tháng 12! 
Nếu quý vị có bất kỳ điều gì thắc mắc, xin liên lạc Ms. McVay tại amcvay@usd259.net hoặc 
973-1943 để được đặt trên sổ chờ đợi với bất kỳ điều gì thắc mắc. 

Một Nhắc Nhở Cập Nhật từ Y Tá Trường 
Học, Lindsey: 

Các cuộc khám mắt đã được thực hiện vào 
ngày 11-13 tháng 9 và cuộc khám tai vào 
ngày 8-10 tháng 10. Nếu một học sinh đã 
không vượt qua cuộc khám mắt hoặc tai, một 
thư giới thiệu đã được gửi về theo học sinh. 
Nếu quý vị đã nhận thư giới thiệu, xin cho 
con em gặp bác sĩ mắt nếu giấy giới thiệu đã 
là cho mắt hoặc nơi chăm sóc sức khỏe/bác 
sĩ thính giác nếu giấy giới thiệu đã là cho tai. 
Những học sinh nào đã vượt qua các cuộc 
khám mắt và tai sẽ không nhận một thư ở 
nhà, nhưng các hồ sơ sẽ có sẵn trong phòng 
y tá nếu quý vị có bất kỳ điều gì thắc mắc 
hoặc các mối quan tâm.  

Nhận trợ giúp với Homework Hotline (Ðường Dây 
Bài Tập Về Nhà)! 

Có các thắc mắc về bài tập về nhà? Homework Hotline có mặt để giúp! 
Trường Công Lập Wichita đang đề nghị sự hỗ trợ cho những học sinh nào 
cần sự hỗ trợ trong khi giúp con em ở nhà, có thể gọi hoặc email các thắc 
mắc đến  Homework Hotline. Các giáo viên được chứng nhận  có thể trả 
lời các thắc mắc tên bất kỳ bài tập nào từ mẫu giáo đến trung học.  

Homework Hotline mở từ Thứ Hai đển Thứ Năm từ 3:30 – 7:30 tối. 

Gọi để được giúp đỡ: 973-4411 hoặc email các câu hỏi của mình đến 
homework@usd259.net. 

Hãy tận dụng hệ thống hỗ trợ này để đảm bảo con em thành công! 

Cảm Ơn các Gia Đình! 
Các nhân viên Anderson muốn cảm 
ơn tất cả các gia đình Anderson của 
chúng tôi về một tuần họp rất thành 
công! Bỏ thời gian bận rộn của mình 
để gặp các gia viên của chúng tôi có 

nghĩa là một điều tuyệt vời cho 
trường chúng tôi và 
sự thành công của 

con em tại Anderson. 
 

Theo Dõi Anderson All Stars Trên Mạng 
https://www.usd259.org/anderson 

Twitter: @AndersAllStars 

Facebook: Anderson Elementary Wichita 

Thông Tin Magnet 2019-2020  
 

Các mẫu đơn hiện đang có!  

www.usd259.org/magnet   

Các cuộc thăm viếng tháng 11 có thể 
thực hiện giữa ngày 13 và 16.  

 

 
 


