Lịch Sinh Hoạt
Tháng 1/99
- Thứ bảy ngày 9: Thi sơ kết đố vui để học
(Trường Văn Lang).
- Thứ bảy ngày 23: Thi bán kết đố vui để học
(Hiệp Hội Người Việt San Diego).
- Chuẩn bị báo Xuân Văn Lang 1999.
Tháng 2/99
- Thứ bảy ngày 6: Bửa học cuối khóa Thu.
- Thứ bảy 13 & 20: Nghỉ Tết và giửa khóa.
- Thứ sáu 19 đến chủ nhật 21: Hội chợ Tết Kỷ
Mão (sân thư viện Linda Vista.)
- Chủ nhật ngày 21: Thi chung kết dố vui để
học các trường tại Hội chợ Tết.
- Phát hành báo Văn Lang Xuân Kỷ Mão.
- Thứ bảy ngày 27: Khai giảng Xuân 1999.
Tháng 3/99
- Thứ bảy ngày 6: Họp đầu khóa Xuân.
Tháng 4/99
- Thứ bảy ngày 10: Nghỉ lễ Phục Sinh, "Picnic"
Văn Lang thường niên (Vacation Isle, Mission
Bay?).
Tháng 5/99
- Bầu Ban Điều Hành mới (1999-2001).
- Thứ bảy ngày 29: Nghỉ "Memorial Day".
Tháng 6/99
- Thứ bảy ngày 12: Bửa học cuối khóa Xuân.
- Thứ bảy ngày 19: Lễ Bế Giảng Niên Khóa
98-99 và Kỷ Niệm 15 Năm Trường Văn Lang.
- Chiều thứ sáu 25 đến trưa chủ nhật 27: Trại
Hè thường niên Văn Lang kỳ VI (Palomar
Mountain).
*****
16 th 2/99 ( 1 th Giêng Kỷ Mão): Tết Nguyên Đán
20 th 2/99 ( 5 th Giêng Kỷ Mão): Kỷ niệm Đống Đa
23 th 3/99 ( 6 th 2 Kỷ Mão): Lễ Hai Bà Trưng
7 th 4/99 (21 th 2 Kỷ Mão): Lễ Bà Triệu
25 th 4/99 (10 th 3 Kỷ Mão): Giỗ Tổ Hùng Vương
23 th 5/99 ( 9 th 4 Kỷ Mão): Lễ Đức Thánh Gióng
18 th 6/99 ( 5 th 5 Kỷ Mão): Tết Đoan Ngọ

Trang 64

Tin
Thư
[Mục tin thư này dành làm nhịp cầu
liên lạc với các ân nhân và thân hữu
Văn Lang, nhất là các bạn ở xa]

 Một phụ huynh học sinh Văn Lang (?) đã
cho trường một biểu ngữ thật đẹp "Tiếng quốc
ngữ, chữ nước ta, con cái nhà đều phải học." Vì
bận rộn ghi danh bữa đầu khóa nên không được
tiếp kiến để biết ân nhân là ai(?) Xin chân thành
cảm ơn. 
 Anh Mai Thái Bằng, Ban Đại Diện TTVN
Miền Nam Calif. Cám ơn các ý kiến và khuyến
khích của anh trong việc tổ chức các cuộc thi Việt
ngữ vùng San Diego. Đặc biệt cám ơn các anh chị
BĐD, nhất là anh Chi, phải bỏ công sửa hệ thống
chuông đèn thi Đố Vui Để Học để cho mượn.
 Cô Vũ Hồng Tâm, Albuquerque, New
Mexico. Báo năm nay thiếu cô giúp một tay nên
càng "mệt" thêm. Chúc cô chóng thành "bà lang"
để "vinh quy (vu quy?) bái tổ" về [trường] làng.
 Anh Chủ Bút. Em thắc mắc không biết mấy
cái hình trong báo có hình em hay không(?) Nếu
không có thì khi đọc báo chắc chắn là em sẽ khóc
một dòng sông. (NN)
 Chị Hiệu Trưởng. Thứ bảy vừa rồi có phụ
huynh đến trường kiếm anh chị để biếu một túi ổi
khá lớn nhưng không gặp anh chị. Chúng em
(em, chị Dung, chị Mai, thầy Việt) những nhân
viên trung thành của anh chị đã hiên ngang đứng
ra để nhận túi ổi đó thay anh chị. Anh chị có công
nhận là chúng em giỏi không? (NN)
 Thầy Lê Văn Quý. Mừng thầy trở lại San
Diego sau mấy năm "sang ngang" ở tiểu bang
khác. Hẹn gặp lại tại Văn Lang trong một ngày
thật gần. [Xin thầy coi lịch sinh hoạt kế bên.]
 Các cô Nguyễn Hồng Mỹ (Long Beach),
Dương Mai Thư, Nguyễn Thy Phương, Võ
Minh Châu... Lâu ít được gặp, nhưng biết việc
học, việc làm (và việc gì nữa nhỉ ?) của các cô vẫn
tiến triển tốt đẹp. Chúc mừng năm mới nhiều
thành công.

Trường Việt Ngữ Văn Lang

Xuân Kỷ Mão

