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Trang 56 Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang      Xuân Đinh Hợi 2007 

       
      Gia bần tri hiếu tử, 
      Quốc loạn thức trung thần, 
      Nhờ nước lụt tới chân 
      Biết tài thầy Chinh ... nhảy 
 
      Hai năm trời ra báo, 
      Tài lãnh đạo cô Vân, 
      Tui tại bị đứng gần 
      Bớt xìu xìu ểnh ểnh… 
 
     [Thay Lời] Thầy Chinh: 
 
      Chèn ơi, nầy cô Vân 
      Kèn trống chi xa gần, 
      Làm tai tui lâng lâng 
      Và tim tui vương vấn… 
        Hổm nay bệnh bất thần 
      Chứ nào phải thơ thẩn 
      Rong chơi mỗi cuối tuần 
      Quên bẵng rồi Báo Xuân? 
 
      Cô đừng lo, bâng khuâng 
      Đại ca đây đã nhuần 
      Chạy nước rút một chưn 
      Nghề nhảy cao lẫy lừng 
      Chỉ cần một chút hứng 
      Và một chén chè thưng 
      Làm việc sẽ không ngừng 
      Cô yên chí, nghỉ lưng… 
 
      Lời Ngỏ không thấy đâu 
      Táo Quân sắp về chầu 
      Sao Sớ chẳng một câu? 
      Nhưng cô ơi, chớ rầu 
      Đừng hoảng hốt lo âu, 
      Vài ly cà phê đắng 
      Không ngủ chỉ vài đêm 
      Khi Xuân bước qua thềm 
      Báo sẽ có mà xem… 
 
Nhưng rốt cuộc rồi thì báo cũng được hoàn tất 
tốt đẹp nhờ tài … nhảy cao thượng thặng và sự 
đoàn kết chặt chẽ làm việc không ngừng của 
Ban Giảng Huấn nói chung, và Ban Báo Chí 
Văn Lang nói riêng: 
 
           Một cây làm chẳng bao nhiêu 
     Ba cây chụm lại quậy nhiều mới vui 

 
Năm mới, Ban Báo Chí Văn Lang xin kính 
chúc quý độc giả được vạn sự như ý.  Mong 
rằng Báo Xuân Đinh Hợi năm nay sẽ mang đến 
với quý vị những nụ cười và niềm vui nho nhỏ 
trong những ngày đầu năm. 
 
                                           Thân ái, 
 
                                           BBC Văn Lang 
 

 
 

Lịch Sinh Hoạt 
 

Họp Thường Lệ: 
Buổi họp hàng tháng của Ban Ðiều Hành và
Giảng Huấn trường Văn Lang sẽ và buổi học đầu
tiên của mỗi tháng, ngay sau giờ học. 
 
Tháng 1/2007: 
• Thứ Bảy ngày 27: Buổi học cuối Khóa Thu 
 
Tháng 2/2007: 
• Thứ Bảy ngày 03: Nghỉ giữa khóa 
• Thứ Bảy ngày 10: Nghỉ giữa khóa 
• Thứ Bảy ngày 17: Nghỉ Tết Nguyên Đán 
• Thứ Bảy ngày 24: Khai giảng Khóa Xuân 
 
Tháng 4/2007: 
• Thứ Bảy ngày 21: Bayside’s Multicultural Fair 
 

Tháng 5/2007: 
• Thứ Bảy ngày 12: PICNIC Xuân 2007 
• Thứ Bảy ngày 26: Nghỉ (Memorial Day) 
 
Tháng 6/2007: 
• Thứ Bảy ngày 02: Buổi học cuối khóa 
• Thứ Bảy ngày 09: Lễ Mãn Niên Khóa 
• Thứ Bảy ngày 16: Nghỉ giữa khóa 
• Thứ Bảy ngày 23: Nghỉ giữa khóa 
• Thứ Bảy ngày 30: Nghỉ (Independence Day) 
 
• Trại Hè Văn Lang thường niên 
   (Ngày giờ & địa điểm sẽ được thông báo sau.) 
 

Tháng 7/2007: 
• Thứ Bảy ngày 07: Khai giảng niên khóa 
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