
 

 

 

 

 

 

 

Date:  Thursday, October 29, 2020 

Time:  5:30-6:30 

Location: Allen Elementary Circle Drive 
 

Each grade level has prepared a simple experiment for students and families to 
try at home.  Participate in this interactive family event by following these 

steps:  

1:Wear your costumes and drive through the circle drive between 5:30-6:30. 

2:  Pick up the materials, which include the supplies needed for the experi-
ments, and links for videos of teachers giving the step-by-step directions. 

3: Go home and have some family fun doing science experiments together. 

Come join the Allen Elementary Staff in the Circle Drive between 
5:30-6:30 to receive some candy treats and a bag of 

‘Spook’tacular science activities to do at home! 

Kids can wear their costumes. 

Leading up to our ‘Spook’tacular Science Beep and 
Treat, we will be having Spirit Week 

Please bring some candy to donate! 

Monday, Oct. 26 – Crazy Hair 

Tuesday, Oct. 27 – Wear a Hat 

Wednesday, Oct. 28 – Mismatch Clothing 

Thursday, Oct. 29 – Grade Level Color Battle 

PK and K: Wear Red, 1st:Wear Blue 

2nd: Wear Yellow, 3rd: Wear Green 

4th: Wear Orange, 5th Wear Purple 

Friday, Oct. 30 – Allen Super Spirit Day: Wear Red and Blue 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: jueves 29 de octubre de 2020  

Hora: 5: 30-6: 30 

 Ubicación: Allen Elementary Circle Drive  

Cada nivel de grado ha preparado un experimento simple para que los estudiantes y las familias 
lo prueben en casa. Participe en este evento familiar interactivo siguiendo estos pasos: 

1: Use sus disfraces y conduzca por el círculo entre las 5: 30-6: 30. 

2: Recoja los materiales, que incluyen los útiles necesarios para los experimentos, y enlaces a 
videos de maestros que dan instrucciones paso a paso. 

3: Vete a casa y diviértete en familia haciendo experimentos científicos juntos.. 

Únase al personal de la escuela primaria Allen en Circle Drive 
entre las 5: 30-6: 30 para recibir algunos dulces y una bolsa con 

temática de Halloween actividades científicas para hacer en casa! 

Los niños pueden usar sus disfraces. 

 

Antes de nuestro "Beep and Treat" de ciencia tacu

lar "Spook", tendremos la Semana del Espíritu ¡Por 

favor traiga dulces para donar!  

Lunes, 26 de octubre - Cabello loco  

Martes 27 de octubre - Use un sombrero  

Miércoles 28 de octubre: ropa que no coincide 

Jueves, 29 de octubre - Batalla de colores de 

nivel de grado 

 PK y K: Viste de rojo, Primero: Viste de azul 2do: Usar amarillo, 

3ro: Usar verde 4to: Use naranja, 5to use púrpura  

Viernes, 30 de octubre - Día del Súper Espíritu de Allen: 

Vístase de rojo y azul  

 

Primaria Allen                                                  

Ciencia espeluznante Beep and Treat  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày: Thứ Năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020  

Thời gian: 5: 30-6: 30  

Địa điểm: Đường vòng quanh trường tiểu học Allen  

 

Mỗi khối lớp đã chuẩn bị một thí nghiệm đơn giản để học sinh và gia đình có thể thử ở nhà. 

Tham gia vào sự kiện gia đình tương tác này bằng cách làm theo các bước sau:  

1: Mặc trang phục của bạn và lái xe qua vòng tròn từ 5: 30-6: 30.  

2: Chọn tài liệu, bao gồm các vật dụng cần thiết cho thí nghiệm và liên kết đến các 

video giáo viên hướng dẫn từng bước.  

3: Về nhà và cùng gia đình vui vẻ làm các thí nghiệm khoa học.  

 

Hãy tham gia cùng Nhân viên Trường Tiểu học Allen trong Circle Drive từ 

5: 30-6: 30 để nhận một số bánh kẹo và một túi theo chủ đề Halloween 

hoạt động khoa học để làm ở nhà! Trẻ em có thể mặc trang phục của họ.  

Dẫn đến ‘Bíp và điều trị khoa học ma quái, chúng ta sẽ có Tuần lễ 
tinh thần 

Hãy mang theo một ít kẹo để quyên góp! 

Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 - Tóc Điên 

Thứ Ba, ngày 27 tháng 10 - Đội mũ 

Thứ 4, ngày 28 tháng 10 - Quần áo không phù hợp 

Thứ Năm, ngày 29 tháng 10 - Trận chiến màu cấp độ 

PK và K: Mặc màu đỏ, thứ nhất: Mặc màu xanh lam 

Thứ 2: Mặc màu vàng, thứ 3: Mặc đồ xanh lá 

Thứ 4: Mặc Cam, Thứ 5 Mặc Tím 

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 - Ngày Siêu Thần Allen: Mặc Màu đỏ và Xanh lam 

 

Trường tiểu học Allen 

Khoa học ma quái 

Beep and Treat 


