
         

 

令和２年度 学校教育活動推進への感謝 

コロナ禍に翻弄された１年が区切りを迎えました。まさか、２月にオンライン授業が再開されるとはだれも思

ってもいませんでした。そのような状況下でも、ご家庭でのオンライン授業視聴にご協力をいただき、また、課

題配布バスのスムーズな課題受け渡しにご協力を賜り誠にありがとうございました。 

皆様方のお力により子供たちの学びを止めずに学習活動を行うことができました。本当にありがとうございま

した。 

また、PC やネット環境改善にご尽力いただきました保護者の皆様に感謝申し上げます。 

３月より学校が再開され、対面での教育活動がスタートいたします。クラス・学年・学校の中で多くの友達と

話し、一緒に活動できることは。教職員共々何事にも代えがたい喜びです。 

修了式まで２週間となりましたが、中学部２年生の立志式、小学部の卒業式と大きな行事も控えております。

最後までご協力、ご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

【小学部卒業式】 

先日ご案内しましたように、３月１１日（木）に小学部５．６年生が参加して小学部の卒業式を実施いたしま

す。登下校バスを運行いたします。小学部５年生でバスに乗車されない場合は不乗車登録をお願いします。 

小学部６年生には、乗車の有無、乗車人数等を後日グーグルクラスルームを使って調査を行いますのでご協力

をお願いします。小学部の５年生と６年生のバスの時刻は、登下校時刻の違いにより異なります。後日バス運行

表を掲載します。尚、当日は中学部および小学部１年生から４年生はお休みです。   

 

【修了式・離任式当日の予定】 

日 時 ３月１２日（金） 

    修了式 ８時４０分～９時００分   離任式 ９時００分～９時４０分 

    児童生徒下校 １１時００分 （離任式は時間が前後する可能性があります。） 

※ 小・中の卒業生は登下校バスに乗車できます。誠にお手数ですが卒業生で離任式に来られない場合、

バスに乗らない場合は不乗車登録をバスアプリでお願いします。 

 

【春休み中の図書室開放について】 

春休みも図書室を下記の日程で午前９時から午前１１時３０分の間開放いたします。 

開放日 ３月１５日（月）～４月７日（水） ３月１９日（金）を除く 月・水・金  計 10日間 

※ 必ず守っていただきたい事項 

・ 行き帰りは保護者同伴でお願いします。登下校バスは出ません 

・ 図書室内も原則保護者同伴でお願いします。 

・ 図書室でのマナーを守り、静かに本を読みたいという方々の図書室開放です。 

・ 図書室以外の中庭、運動場、教室等への出入りはできません。 

・ お子さんの安全管理は各自でお願いします。 

 

【３月 吉田カウンセラー来校日】 

３月５日（金） ３月９日（火） 午前 9 時～午後 2 時 30 分 ホームページからもお申し込みできます。  
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ VỊ PHỤ HUYNH ĐÃ ĐỒNG HÀNH THÚC ĐẨY CÁC HOẠT 
ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NIÊN KHÓA 2020 - 2021 

 

     Thế là đã trải qua tròn 1 năm đại dịch Covid 19 hoành hành. Không ai từng nghĩ rằng sẽ phải lập lại chương trình 
học trực tuyến trong tháng 2 vừa qua. Mặc dù trong tình hình dịch diễn biến phức tạp như vậy, nhà trường đã nhận 

được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Quý vị phụ huynh qua việc theo dõi, giám sát học sinh học tập trực tuyến cũng như 

hoạt động phân phát, thu gom bài tập bằng xe buýt một cách suôn sẽ thuận lợi. Xin chân thành cảm ơn. 
      Quả thật biết ơn chính nhờ sự hợp tác của toàn thể phụ huynh, các hoạt động học tập đã có thể diễn ra mà không 

gây gián đoạn việc học của các em.  
      Nhân đây, xin gởi lời cảm ơn đến tất cả phụ huynh đã kiên nhẫn phối hợp với giáo viên khi tình hình máy tính và 

mạng Internet lúc không ổn định. 

      Các cơ sở trường học được phép hoạt động trở lại từ tháng 3, thế là các hoạt động giáo dục của trường ta cũng sẽ 
bắt đầu lại bình thường. Đồng nghĩa, các em học sinh cũng có thể học tập, tiếp xúc với nhiều bạn bè trong lớp, chung 

khối với nhau cũng như các anh chị trong trường, đối với tập thể nhân viên và giáo viên của trường, đây là niềm vui 
không gì thay thế được. 

      Chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần nữa là đến Lễ bế giảng niên học, nhà trường cũng đang chuẩn bị cho những sự kiện lớn 

như: Lễ Lập Chí (xây dựng mục tiêu cho cuộc sống) của khối lớp 8, và Lễ tốt nghiệp khối tiểu học. Kính mong nhận 
được sự hợp tác, hỗ trợ của Quý vị cho đến cùng. 

 

    <LỄ TỐT NGHIỆP KHỐI TIỂU HỌC> 
      Như đã thông báo vào hôm trước, Lễ tốt nghiệp của khối tiểu học sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 3 (thứ 5) 

với sự tham gia của học sinh lớp 5, lớp 6. Nhà trường sẽ bố trí xe buýt đưa rước học sinh vào ngày này. Trường hợp 
không sử dụng xe đối với học sinh khối lớp 5, vui lòng đăng ký việc không sử dụng xe. 

       Riêng đối với học sinh khối lớp 6, sắp đến nhà trường sẽ sàn lọc danh sách phụ huynh và học sinh có sử dụng xe 
hay không cũng như số lượng ngồi xe v.v… bằng cách sử dụng Google Classroom. Rất mong nhận được sự hợp tác từ 

Quý vị phụ huynh. Thời gian đến trường và ra về của 2 khối lớp 5 và lớp 6 sẽ khác nhau. Lộ trình cũng như thời gian 
xe buýt sẽ được thông báo sau. Vào hôm đó, khối tiểu học từ lớp 1 ~ lớp 4 và khối trung học sẽ được nghỉ học. 

 

    <DỰ KIẾN LỄ BẾ GIẢNG, LỄ MÃN NHIỆM> 
     Thời gian: Ngày 12 tháng 3 (thứ 6) 

                    Lễ bế giảng   8:40 ~ 9:00           Lễ mãn nhiệm        9:00 ~ 9:40 

                    Học sinh tan trường 11:00  (Thời gian của lễ mãn nhiệm cũng có khả năng thay đổi) 
     ※ Đối với học sinh tốt nghiệp khối tiểu học, trung học cũng có thể ngồi xe vào ngày này. Trường hợp học sinh tốt 

nghiệp không đến tham dự buỗi lễ cũng như không sử dụng xe vui lòng đăng ký việc không sử dụng xe buýt. 
 

      <THÔNG BÁO VỀ VIỆC THƯ VIỆN TRƯỜNG MỞ CỬA DÀNH CHO PHỤ HUYNH, HỌC 
SINH TRONG KỲ NGHỈ XUÂN> 
       Thư viện trường sẽ được mở cửa trong kỳ nghỉ xuân từ 9h ~ 11h30 sáng theo lịch trình dưới đây. 

       Ngày mở cửa Thứ 2, 4, 6 từ ngày 15 tháng 3 (thứ 2) đến ngày 7 tháng 4 (thứ 4). Trừ ngày 19/3 (thứ 6). Tổng 
cộng 10 ngày. 

       ※Những điều cần phải tuân thủ  

. Khi đến trường và ra về học sinh phải đi cùng với phụ huynh. Không bố trí xe buýt đưa rước đến trường và ra về. 

. Về nguyên tắc học sinh cũng phải đi cùng phụ huynh trong Thư viện. 

. Thư viện mở cửa dành cho những ai muốn đọc sách trong yên tĩnh, mọi người phải tuân thủ tác phong khi sử dụng   
Thư viện. 

. Ngoài Thư viện, không được ra sân chơi, sân cỏ, vào lớp học, v.v… 

. Phụ huynh tự giám sát an toàn cho con em mình. 
 

    <NGÀY CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC CÔ YOSHIDA ĐẾN TRƯỜNG TRONG THÁNG 
3> 
       Ngày 5 tháng 3 (thứ 6)        Ngày 9 tháng 3 (thứ 3)  Từ 9h sáng ~ 2h30 chiều 

Phụ huynh có thể đăng ký tư vấn từ trang Web trường. 
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