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Diễ n Biế n củ a Trường
Ghi Nhớ
KIDS’ CAFÉ: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 đều được mời tham
gia vào câu lạc bộ nấu ăn sau giờ học do Janet Buck đến từ
Matt Talbot Kitchen. Các lớp học sẽ được tổ chức vào các ngày
Thứ Hai từ 3:20 đến 4:30 ngày 28 tháng 1, ngày 25 tháng 2,
ngày 25 tháng 3 và ngày 29 tháng 4.
CHƯƠNG TRÌNH GIÁNG SINH cho họ c sinh mẫ u giáo đế n
lớ p 4, Thứ Ba ngày 18 tháng 12 lúc 7:00 chiề u. Trư ờ ng mầ n
non cũng sẽ tham gia. Tấ t cả họ c sinh đề u phả i mặ c đồ ng
phụ c. Đồ ng phụ c là đư ợ c chấ p thuậ n như ng không bắ t
buộ c. Nế u họ c sinh mặc quầ n áo không phù hợ p, sẽ không
đư ợ c chấ p thuậ n tham gia chương trình. Tất cả học sinh
phải được báo cáo với cô giáo chủ nhiệm của mình vào lúc
6:30pm. Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với cô
Amanda Lowery tại 402-476-1783 hoặc amandalowery@cdolinc.net
Thông báo mớ i
CHÚC MỪNG tớ i các họ c sinh trong ban nhạ c củ a chúng ta
đã có mộ t buổ i hoà nhạ c thành công tố t đẹp vào tuần trước!
Sẽ có mộ t HỘI CHỢ SÁCH tại tiệm sách Barnes and Noble (51st
and O Streets) vào ngày 15 tháng 12 từ 10:00 a.m. – 12:00
p.m. sẽ mang lạ i lợi ích cho trường Sacred Heart Catholic. Tấ t
cả mọ i ngư ờ i đề u đư ợ c mờ i tham dự – không bắ t buộ c
phả i mua mộ t thứ gì. Tấ t cả đề u đư ợ c chào đón để dành
thờ i gian vớ i các gia đình khác củ a trư ờ ng, làm mộ t số đồ
thủ công và đế n thăm ông già Noel 10:30 – 11:15 a.m..
Họ c sinh các lớ p 6th, 7th, và 8th sẽ làm BÀI KIỂ M TRA
HỌC KỲ vào các ngày 14, 17, 18 và 19 tháng 12.
Ngày 21 tháng 12 sẽ có chư ơ ng trình NGOẠI KHOÁ
CHRISTMAS CAROL hàng năm củ a trư ờ ng! Mỗi nhóm chuẩn
bị và thực hiện một Giáng Sinh Carol cho trường. Chúng ta sẽ bắt
đầu chương trình vào khoảng 9:15 sáng và các gia đình đều được
mời tham dự. Sẽ rất vui!
Nế u bạ n đã đặ t mua TAMALES, hãy nhớ đế n lấ y chúng
vào Thứ Sáu sau giờ họ c 3:30 – 5:30 chiề u. Trong phòng gym
củ a trư ờ ng họ c.
Chậ n đấ u CUỐI CÙNG BÓNG RỔ NAM sẽ kế t thúc vào
Monday, Ngày 17 tháng 12 – 5:45 p.m. at St. Joseph School.
Go Tigers!

Lịch
Ngày 18 tháng 12

Chương trình Giáng sinh
7:00 p.m. in church

Ngày 21 tháng 12

Kết thúc quý 2
Báo cáo kết quả học tập
12:00 về sớm

Ngày 22 tháng 12 – ngày 6 tháng 1
Nghỉ Lễ Giáng Sinh
Ngày 7 tháng 1

Trở lạ i trư ờ ng

Liturgies
Tuầ n này – dâng củ a lễ – lớ p 2
Đọ c lờ i nguyệ n – Thứ Tư ngày 12 tháng 12
Tuầ n sau – lớ p 8th
Đọ c lờ i nguyệ n – Thứ Sáu 21 tháng 12

Hội Nhà và Trường (HSA)
CẢM ƠN các phụ huynh sau đây đã đến giúp đỡ với
các vật dụng và bỏ quà vào túi các học sinh cho Ngày
Thánh Nicholas!

Steve & Colleen Michels
Joe & Renae Duggan
Sue Kruse
Anne Fischer
Danielle Goodwin
Michelle Yallaly
Amanda Lowery
Amparo Fernandez
NGÀY GHI NHỚ: Chúa Nhật này 13 tháng 1,
2019 từ 4 chiều đến 8:00 tối – Gây quỹ với
Chipotle để tài trợ cho các hoạt động của các em
học sinh mẫu giáo cho đến lớp 2

Họp phụ huynh / người giám hộ:
Ngày 26 tháng 2 - cha mẹ / người giám hộ của PK
- học sinh lớp 2
Ngày 2 tháng 4 - cha mẹ / người giám hộ của học
sinh lớp 6 - lớp 8

Thư Từ Bàn Của Hiệu Trưởng
Kính gử i các gia đình,
Thứ Sáu tuầ n trư ớ c, Giáo Phậ n Lincoln đã ban hành một thông tin về việc thu
hồi trường St. Mary. Báo Lincoln Journal Star đã viết một câu chuyện có thể truy cập tại
đây. Đây chắ c chắ n là mộ t quyế t đị nh khó khăn liên quan đế n nhiề u ngư ờ i
và có nhiề u ý nghĩa. Xin hãy cùng tôi ủng hộ cộng đồng trường St. Mary bằng cách
cầu nguyện cho họ trong thời gian khó khăn này.
Niề m hy vọ ng dành cho nhữ ng họ c sinh hiệ n đang theo họ c tai trư ờ ng St.
Mary có thể ghi danh vào các trường Công Giáo khác, chủ yếu là trường Sacred Heart và
trường Blessed Sacrament. Đây sẽ là cơ hội duy nhất để mời các gia đình có con theo học
trường St. Mary tham gia vào cộng đồng trường Sacred Heart của chúng ta. Chúng tôi sẽ
luôn chào đón họ một cách nồng nhiệt với vòng tay rộng mở. Chúng tôi có thể giúp họ
trải nghiệm những gì mà cộng đồng trường Sacred Heart trở nên đặc biệt!
Tôi rấ t thích nghe ý kiế n và đề xuấ t củ a quý vị về nhữ ng cách mà chúng ta có
thể hỗ trợ các gia đình và giúp họ cảm thấy luôn được chào đón. Tôi sẽ ở tại văn phòng
vào Thứ Ba tới, ngày 18 tháng 12 lúc 6:00 chiều (trước Chương Trình Giáng Sinh) nếu
quý vị muốn chia sẻ ý tưởng của quý vị. Nếu thời gian đó không phù hợp với thời gian
của quý vị, xin vui lòng gửi email hoặc gọi điện và chúng ta có thể sắp sếp thời gian để
gặp mặt hoặc chia sẻ ý tưởng của quý vị qua email. Cảm ơn quý vị!!
Bình an trong Chúa,
Laura Knaus
laura-knaus@cdolinc.net
(402) 476 - 1783

Làm Giàu Tinh Thần – Thức
ăn cho tâm hồn (FYS)
Đức Mẹ Guadalupe
Tuầ n này chúng toi đã biế t
về sự xuất hiện cảu mẹ Mary
đến Thánh Juan Diego và năm
1531 trên đồi Tepayac, gần thành
phố Mexico ngày nay. Chúng tôi
đã tìm hiểu về hình ảnh kỳ diệu
trên tilma St.Juan Diego ngày nay
vẫn có thể truy cập được (khoảng
20 triệu người truy cập hàng
năm!).
Chúc Mừng Lễ Đức Mẹ Guadalupe
hôm nay 12/12
Xem video về tilma:
Hình ảnh kỳ diệu của Đức Mẹ
Guadalupe

Đứ c Mẹ
Guadalupe,
Ngư ờ i phù trợ của Châu
Mỹ,
Xin cầ u cho chúng con!!!
Cơ Hội Bổ Sung

CÂU LẠC BỘ PIUS X BOOSTER gần đây đã mở một trang với các mặt hàng sẵn có, mở 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi
tuần.Câu lạc bộ Booster đã mở một trang web quần áo của trường PIUS, sẽ mở cửa 24 giờ mỗi ngày 7 ngày mỗi tuần.
Hàng trăm mục có thể tùy chọn với tất cả các phạm vi giá. Nhấp vào liên kết bên dưới để bắt đầu mua sắm!
https://sideline.bsnsports.com/schools/nebraska/lincoln/pius-x-central-high-school

