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San Diego, ngày 12 tháng 9 năm 2016
Kính gởi quý phụ huynh học sinh,
Nhân dịp Tết Trung Thu, TTVN Văn Lang sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt Rước Đèn Tháng Tám tại hội trường
Bayside từ 10 giờ 30 sáng đến 12 giờ 20 trưa thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2016. Các em vẫn phải đến trường
lúc 9 giờ sáng để học cho đến 10 giờ 30 như bình thường. Đây là một dịp tốt cho các em học sinh học hỏi thêm
những phong tục tập quán Việt Nam, tham gia sinh hoạt văn hóa lành mạnh, và đồng thời thưởng thức những
màn văn nghệ thuần túy với tính cách giáo dục do chính các học sinh Văn Lang trình diễn.
Chương trình gồm có: Thi xếp lồng đèn, các trò chơi sinh hoạt chung toàn trường, văn nghệ bỏ túi và giải khát
nhẹ.
Xin quý vị khuyến khích và hướng dẫn các em làm lồng đèn tại nhà mang đến trường tham dự cho cuộc thi
thêm phần hấp dẫn và sinh động.
TTVN Văn Lang cũng sẽ đóng góp giúp vui văn nghệ cho cộng đồng người Việt San Diego trong đêm Hội Tết
Trung Thu do Hiệp Hội Người Việt tổ chức từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối ngày thứ bảy cùng ngày 17 tháng 9
năm 2016 tại khuôn viên thư viện Linda Vista. Văn Lang mong mỏi quý phụ huynh sẽ bỏ chút thời giờ tham gia
chung vui, nhằm mục đích khuyến khích và cổ võ các em học sinh cũng như Ban Giảng Huấn Văn Lang trong
buổi sinh hoạt Trung Thu đầy ý nghĩa này.
Quý vị có nhã ý giúp một tay trong việc trang trí sân khấu và các công việc khác xin có mặt tại trường lúc 9 giờ
sáng gặp cô Phượng Bảo. Mọi chi tiết xin liên lạc Cô Phượng Bảo (858) 945-3051.
Thân kính,

Hiệu Trưởng Dương Thanh Phong
TTVN Văn Lang, San Diego

