Happy Holidays to all of our wonderful Los Arboles families,
Thank you for joining us at our Winter Performance earlier this week. It was wonderful
to have so many families in attendance. We hope you have a wonderful holiday season,
enjoying time with your friends and family.
All of our students, their teachers, and their parents have been working hard to help all
students make progress. This vacation will serve as a much-deserved break from all of
their hard work.
It would be great if all of our students could easily pick up where they left off when we
return to school on January 7th, 2019. Please encourage your children to read over the
vacation so that so that their transition back to school can be seamless and without
regression.
We all look forward to our return to school in 2019 so that we can continue to work with
you and your amazing children.
Warm Wishes,
Ms. Ybarra
	
  
	
  
	
  
Felices fiestas a todas nuestras maravillosas familias de Los Arboles,
Gracias por acompañarnos en nuestra actuación de invierno a principios de esta semana.
Fue maravilloso tener tantas familias en asistencia. Esperamos que pasen una
maravillosa temporada Navideña, disfrutando tiempo con sus amigos y familia.
Todos nuestros estudiantes, sus maestros y padres han trabajado duro para ayudar a los
estudiantes para hacer progreso. Estas vacaciones servirán como un descanso muy
merecido de todo su desempeño.
Sería genial si todos los estudiantes pudieran continuar donde se detuvieron cuando
regresen a clases el 7 de enero del 2019. Por favor motive a sus hijos para que lean
durante las vacaciones, para que su transición hacia al regreso a la escuela sea fluida y sin
regresión.
Esperamos con ansias nuestro regreso a clases en 2019 para que podamos continuar a
trabajar con ustedes y sus increíbles hijos.
Deseos cálidos,
Sra.Ybarra

Xin kính chúc tất cả các gia đình tuyệt vời của Los Arboles những ngày lễ
vui tươi,
Xin cám ơn quý vị đã đến tham dự với chúng tôi buổi trình diễn Văn Nghệ
Mùa Đông giữa tuần này. Thật là tuyệt vời khi đã có rất nhiều gia đình đến
tham dự. Chúng tôi hy vọng quý vị có một mùa lễ tuyệt vời, tận hưởng thời
gian bên gia đình và bạn bè.
Các em học sinh của chúng ta, các thầy cô giáo, và gia đình các em, tất cả
đã và đang làm việc cật lực để giúp các em tiến bộ trong việc học. Kỳ nghỉ
này là thời gian để mọi người nghỉ ngơi sau thời gian làm việc vất vả vì tất
cả xứng đáng được hưởng như vậy.
Sẽ thật là tốt nếu tất cả các em học sinh có thể dễ dàng tiếp tục những gì các
em đang học khi các em trở lại trường vào ngày 7 tháng Giêng năm
2019. Xin vui lòng khuyến khích các em đọc sách trong kỳ nghỉ này để việc
trở lại trường được xuông sẻ và các em không bị thụt lùi trong việc học.
Tất cả chúng tôi mong chờ được trở lại trường vào năm 2019 để có thể tiếp
tục làm việc với quý vị và những đứa trẻ tuyệt vời của quý vị.
Xin gửi đến quý vị những lời chúc thật nồng ấm,
Cô Ybarra
	
  
	
  
	
  

	
  

