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November 8th there will be voting at Wieland Elementary.  

Parents will not be able to have lunch with students. 
 

Candy Bar Fundraiser 
Thank you parents for your support.  The Wieland Candy Bar 

sale raised $5300 to support students and campus 

activities. 

 

Join us for Family Math Night November 10, 6-7 p.m.  

Your family could win a prize for participating! 

 

Book Fair will be Nov. 6-11, Nov. 10 it 

will be open from 5-7 p.m. 

Thank you, PTO! 
Teachers and students of Wieland want to thank PTO for their donation to campus teams.  

PTO matched the money each team raised at the Fall Festival and made a donation to the 

campus.     

 

Thank you Wieland Parents and Families for your continued support of 

PTO!  With your shoe donations, PTO was able to meet their goal of 

donating more 700 pairs of shoes that will stay out of the landfill.  

 

 

 

 

  
 

 

November Events 

7-11  Book Fair  

7-18  GT (Gifted and Talented) Nomination Window 

8  Election-Go Vote  

9  Picture Retakes 

10  Math Night 6-7 p.m. and Book Fair 5-7 p.m.   

11  Veteran’s Day Program, 1:30 p.m.  

17  Thanksgiving Lunch served in the cafeteria 

21-25  Thanksgiving Break           

   

 

 

 



Tin Tức Mèo Rừng 

Tháng 11 năm 2016 
 

 

           Ngày 8 Tháng 11 se ̃có cuôc̣ bỏ phiếu taị trường Wieland.  Phu ̣ 

      Huynh se ̃không thể ăn trưa với các em hoc̣ sinh ngày hôm đó.  
 

 Gây Quy ̃Bán Keọ  
Cám ơn phu ̣huynh đã ủng hô ̣cho các em.  Viêc̣ bán keọ 

gây quy ̃taị Wieland đã bán đươc̣ $5300 để hỗ trợ cho 

các em hoc̣ sinh và các hoạt động trong khuôn viên trường. 

 

Hãy đến tham gia Đêm Toán Gia Điǹh ngày 10, Tháng 11, 

từ 6-7 giời tối.  Gia điǹh quý vi ̣ chỉ cần tham gia và có thể 

thắng môṭ giải thưởng. 

 

Chúng tôi se ̃có Hội Chợ Sách vào ngày mùng 6 cho đến ngày 11 Tháng 11, 

và ngày 10 tháng 11 sẽ là ngày được mở trê ̃từ 5 cho đến 7 giờ tối.  
 

Cám ơn Hôị Phu ̣Huynh Hoc̣ Sinh! 
Các giáo viên và học sinh của trường Wieland xin chân thành cám ơn Hôị Phu ̣Huynh Hoc̣ Sinh 

đa ̃đóng góp cho các đội của trường. HPHHS đa ̃tăṇg cho moị khối lớp số tiền tương đương với 

số tiền mà mỗi đội đa ̃bán được trong ngày Hôị Mùa Thu và do đó đa ̃đóng góp 

cho nhà trường.   

 

Chúng tôi xin cám ơn Phu ̣Huynh Hoc̣ Sinh và quý gia điǹh đã luôn ủng hô ̣cho 

Hôị Phu ̣Huynh Hoc̣ Sinh!  Với sự đóng góp những đôi giày của quý vi ̣, HPHHS 

đã có thể đáp ứng mục tiêu của họ và đã quyên góp đươc̣ hơn 700 đôi giày ra khỏi 

bãi rác.  

 

 

 

 

  
 

Biến Sư ̣Trong Tháng 11 
 

7-11  Ngày Hôị Chơ ̣Bán Sách  

7-18  GT (Năng Kiếu và Tài Năng) Thời gian đề cử hoc̣ sinh 

8  Cuộc bầu cử-Hãy đi bỏ phiếu 

9  Ngày Chup̣ Hiǹh Laị 

10  Đêm Toán Gia Điǹh 6-7 giờ tối và Hôị Chơ ̣Sách 5-7 giờ tối   

11  Chương Triǹh cho Ngày Cựu Chiến Binh, 1 giờ 30 trưa  

17  Bữa Ăn Trưa taị phòng ăn của trường 

21-25  Nghỉ cho Ngày Lê ̃Ta ̣Ơn           
   

Bỏ 

Phiếu 


