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Gửi các bậc cha mẹ, 
 

chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ xứng đáng! 
Một năm đã bắt đầu tốt đẹp, mặc dù vẫn có 
những khoảng thời gian đầy biến động. 
 
Năm nay, chúng tôi đặc biệt vui mừng vì nhiều 
hoạt động lớn nhỏ của lớp cuối cùng đã có thể 
diễn ra trở lại sau một thời gian dài! 
 
Thật vui mừng khi gặp lại những đứa trẻ bên 
nhau một cách rạng rỡ và tự do - có thể là 
khiêu vũ, làm bánh, sáng tạo nghệ thuật hoặc 
trong các chuyến du ngoạn như trang trại trẻ 
em và thanh thiếu niên và nhiều hơn thế nữa! 
 
Họa tiết thiệp Giáng sinh năm nay do các lớp 
E2b, 2a và 4c thiết kế tại "xưởng in". 
 
Với tấm thiệp này, chúng tôi gửi lời chào tạm 
biệt đến bạn và hướng tới năm 2022 - với bạn 
và con bạn! 
 
Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ và 
sức khỏe tốt! 
 
Hẹn gặp lại năm sau! 
 
 

Valerie Sütterle & Britta Britz  

cũng như toàn bộ nhóm của Goetheschule 

 
 

Ngày 10 tháng 1 năm 2022:  Ngày Sư phạm - KHÔNG CÓ LỚP HỌC !! 
11/01/2022:    1. Ngày học - bài học theo kế hoạch 
Ngày 4 tháng 2 năm 2022:  Cấp chứng chỉ vào lớp 3/4 - bài học kết thúc cho MỌI NGƯỜI lúc 10:45 sáng. 
Ngày 22 tháng 2 năm 2022:  Cuộc họp SEB, 7:00 tối 
28.02.-02.03.2022:   Lễ hội hóa trang - KHÔNG CÓ LỚP HỌC! 
 

Bạn đã bỏ lỡ Trường học Goethe? Tìm kiếm tin tức trên trang chủ của chúng tôi www.goetheschule-
darmstadt.de trong mục “Tin tức" 


