
October Newsletter 

Bản Tin Tháng Mười 

 

Parking 

Đậu Xe 

Please remember to follow the posted signs about parking in the circle drive. There is No Parking in the 

circle drive from 8:30 - 9:00 am and 4:00 - 5:00 pm due to buses dropping off and picking up students. 

Remember to NOT park along the cones at dismissal time. There are signs and cones that mark the area. 

Please keep this area clear as we want to get cars out of the parking lot as safely and quickly as possible. 

Vui lòng nhớ tuân theo các biển báo về việc đậu xe trong đường vòng (circle drive). Không được Đậu xe 

trong đường vòng  từ 8:30 - 9:00 sáng và 4:00 - 5:00 chiều vì đây là nơi xe bus trả học sinh xuống xe và 

nhận học sinh lên xe. 

Hãy nhớ KHÔNG đậu xe dọc theo các cọc tiêu giao thông vào giờ tan học. Có biển báo và cọc tiêu đánh 

dấu khu vực này. Vui lòng giữ cho khu vực này thông thoáng vì chúng tôi muốn xe ra khỏi bãi đậu xe một 

cách an toàn và nhanh chóng nhất có thể. 

 

Parent Teacher Conferences 

Họp Phụ Huynh Giáo Viên 

We will be having Parent-Teacher Conferences on October 12, 13 and 14. School will be dismissed those 

days at 1:00. Parents will have the option of conferences on Teams, phone or in-person. You will be 

receiving your date/time for conferences from your child's teacher. There is NO school on Friday, 

October 15th & 18th. 

Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp Phụ huynh-Giáo viên vào ngày 12, 13 và 14 tháng Mười. Trường học 

sẽ tan học lúc 1:00 vào những ngày đó. Phụ huynh sẽ có tùy chọn họp qua TEAMS, điện thoại hoặc gặp 

trực tiếp. Quý vị sẽ nhận được ngày / giờ dự họp từ giáo viên dạy con mình. NGHỈ HỌC Thứ Sáu, ngày 15 

và 18 tháng Mười. 

Great News! 

Tin Vui! 

Our scholastic fund has been fully funded which means every student will be getting a free book each 

month for the rest of the school year! Take time to ask your child on what book they got and have them 

read to you! 

Quỹ học thuật của chúng tôi đã được tài trợ đầy đủ, có nghĩa là mỗi học sinh sẽ nhận được một cuốn 

sách miễn phí mỗi tháng trong suốt thời gian còn lại của năm học! Hãy dành thời gian để hỏi con quý vị 

về cuốn sách mà con nhận được và yêu cầu con đọc cho quý vị nghe! 



Music News 

Tin Tức Âm Nhạc 

Hello Enterprise Eagles, I am Ms. A the Music 1 teacher! This is my first year here at Enterprise and I 

have been teaching Music for two years in USD 259. I quickly wanted to inform you about this fist 

semester in Music 1. 

Xin chào các Enterprise Eagles, tôi là Ms. A giáo viên Âm nhạc 1! Đây là năm đầu tiên của tôi tại 

Enterprise và tôi đã dạy Âm nhạc được hai năm tại học khu USD 259. Tôi muốn nhanh chóng thông báo 

với quý vị về học kỳ đầu tiên này trong Âm nhạc 1. 

 

Grades 4/5 

Lớp 4/5 

1. Following the Flight guidelines for success 

2. Following the Music Expectations 

3. Review all known rhythms and steady beat 

4. Demonstrate Musical form through dance and song 

 

1. Tuân theo các nguyên tắc Flight để thành công 

2. Làm theo các Kỳ vọng Âm nhạc  

3. Xem lại tất cả các nhịp đã biết và nhịp ổn định 

4. Thể hiện hình thức Âm nhạc thông qua vũ điệu và bài hát 

 

Grades 2/3 

Lớp 2/3 

1. Following the Flight guidelines for success 

2. Following the Music Expectations 

3. Review all known rhythms and steady beat 

4. Learn and review melodic notation on the music staff 

 

1. Tuân theo các nguyên tắc Flight để thành công 

2. Theo đuổi Kỳ vọng Âm nhạc 

3. Xem lại tất cả các nhịp đã biết và nhịp ổn định 

4. Tìm hiểu và xem lại ký hiệu du dương trên khuông nhạc 



 

Grades K/1 

Lớp Mẫu Giáp-Lớp 1 

1. Following the Flight guidelines for success 

2. Following the Music Expectations 

3. Learn nursery rhymes 

4. Voice exploration (high/low) 

 

1. Tuân theo các nguyên tắc Flight để thành công 

2. Theo đuổi kỳ vọng âm nhạc 

3. Học các bài nhạc trẻ thơ 

4. Khám phá giọng (cao / thấp) 

 

I look forward to a year of success, growth, and joy with our students! 

Tôi mong chờ một năm thành công, phát triển và nhiều niềm vui với các học sinh của chúng ta! 

“Khi ngôn từ thất bại, âm nhạc lên tiếng.” Hans Christian Anderson 

 

Are you looking for a job? 

Quý vị đang tìm việc? 

The Wichita Public Schools is looking for Food Service Aides to work shifts ranging from 2 – 6 hours per 

day and start at $13.82 an hour. This is a perfect work opportunity for parents who are looking to work a 

few hours a day while their children are in school. We need you! 

For details, visit www.usd259.org/careers. Click "Apply Here," and look for Job ID 19271. You can also 

contact Nutrition Services at 973-2160 for more information. 

Trường Công lập Wichita đang tìm  nhân viên Hỗ trợ Dịch vụ Thực phẩm (Food Service Aides) để làm 

việc theo ca từ 2-6 giờ mỗi ngày và bắt đầu với mức lương khởi điểm $13,82/giờ. Đây là cơ hội làm việc 

hoàn hảo cho các phụ huynh đang muốn làm việc vài giờ một ngày khi con đang đi học. Chúng tôi cần 

quý vị! 

 

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập www.usd259.org/careers. Nhấp vào "Apply Here" (“Nộp đơn tại đây”) 

và tìm công việc có ID 19271. Quý vị cũng có thể liên hệ với Dịch vụ Dinh dưỡng theo số 973-2160 để 

biết thêm thông tin. 



 

October Dates to Remember 

Những Ngày Cần Nhớ trong Tháng Mười 

 

Conferences: 

Họp Phụ Huynh 

 

10/12 and 10/13: Dismissal at 1:00; conferences from 1:20 - 7:50 

10/14: Dismissal at 1:00; conferences from 1:20 - 4:20 

Friday 10/15 and Monday 10/18 - NO SCHOOL 

Picture retakes will be November 1st 

Friday October 29 ; 3:30 - 4:00 - Fall Party 

Parents can drop off pre-packaged items but parties will be for only students and teachers. 

 

Ngày 12 và 13 tháng 10: Ra về lúc 1h00; các cuộc họp từ 1:20 - 7:50 

Ngày 14/10: Ra về lúc 1h00; các cuộc họp từ 1:20 - 4:20 

Thứ Sáu, ngày 15/10 và Thứ Hai, ngày 18/10 - NGHỈ HỌC 

Ngày Chụp hình lại: ngày 1 tháng 11 

Thứ sáu, ngày 29 tháng 10; từ 3:30 - 4:00 - Tiệc Mùa Thu 

Phụ huynh có thể gửi các món đã đóng gói sẵn nhưng bữa tiệc sẽ chỉ dành cho học sinh và giáo viên. 


