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September and October birthday celebration

Kính gửi quí phụ huynh và học sinh
Học kì 2 đã bắt đầu và các em học sinh đều cảm thấy như được nạp lại
năng lượng sau hai tuần nghỉ ngơi giữa học kì.

Mary và Claud đi mua sắm cây cảnh

Trong hai tuần nghỉ vừa qua chúng tôi đã phải nói lời tạm biệt với vài
nhân viên kí túc xá. Cô Sophie Hermann, Trợ lý Kí túc xá, đã rời kí túc xá
để theo đuổi sự nghiệp hội họa. Vị trí của cô Sophie đã được thay thế bởi
cô Kim Elder và cô Kim rất mong chờ được làm việc tại đây cùng các em
học sinh cũng như nhân viên giám thị.
Giám thị Satoshi, Pardeep và Gimham cũng đã rời kí túc xá để bắt đầu
hành trình mới. Chúng tôi chúc họ thành công trong tương lai cũng như
cảm ơn về những đóng góp của họ với gia đình nhỏ nơi đây.
Các em học sinh đã nói lời chào tạm biệt 2 tuần lễ nghỉ ngơi bằng buổi
trưa BBQ hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 10 cùng với kí túc xá. Các em
thưởng thức bữa ăn theo phong cách Kiwi với nhạc nền (do em Yuuya
đóng góp) và 150 cái bánh cupcake để chúc mừng sinh nhật các em sinh
tháng 9, 10.
Mary và Cindy là trưởng nhóm của câu lạc bộ CAS mới mở tại kí túc xá
với mục tiêu trồng cây làm đẹp khuôn viên ngoài trời của các em nữ. Nhờ
vào hoạt động gây quỹ và đóng góp của trường, các bạn đã có thêm kinh
phí mua cây cũng như các vật dụng trang trí khác.

Jamie tìm thấy bạn
nhảy của mình trong
lúc mua sắm cho bữa
tiệc Halloween

Cuối tháng 10 sắp tới kí túc xá sẽ tổ chức bữa tiệc Halloween thường
niên với 3 nhóm gồm các em học sinh đầy nhiệt huyết đã lên kế hoạch
cho sự kiện này hơn một tháng nay. Nhóm Nhà ma hứa hẹn sẽ tạo nên
một căn phòng đầy lắt léo, tiếng la hét và sợ hãi. Nhóm café sẽ làm
những món ăn theo phong cách Halloween và nhóm Trang trí sẽ góp
phần biến kí túc xá trở thành một nơi rung rợn. Mọi năm các em đều
mong chờ đến dịp này và năm nay cũng không phải là ngoại lệ.
Trang Facebook của kí túc xá là một nơi tuyệt vời để gia đình các em cập
nhật thông tin và sự kiên mới từ kí túc xá. Quý phụ huynh luôn được chào
đón tham gia. Địa chỉ trang https://www.facebook.com/
groups/452054391626497/

Kiwi BBQ

Bánh sinh nhật

Kí túc sẽ đóng cửa cho kì nghỉ Giáng sinh vào thứ ba ngày 22 tháng 12.
Tất cả học sinh phải rời kí túc xá trước 3 giờ chiều ngày hôm đó và sẽ
được chào đón trở lại từ sáng thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2016.
Chúc quý phụ huynh và các em có một tuần làm việc và học tập tuyệt vời!
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