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Peace and Amistad Parade 
February 14th, 8:00 a.m. 

Wieland Elementary and Ruth Barron Elementary will 
have a Peace and Amistad Parade to Stoney Creek Park.  
Parents are asked to come out to the school and cheer 
the students on Tudor House Road and along Orange 
Pekoe Trail near the school as they parade to Stoney Creek Park. 

 

WLES will be raising money for Leukemia and Lymphoma Society for the 4th 

year. All the money collected goes to children affected by the diseases.  

Students are encouraged to bring their change and dollars in to donate.   

1st Place earns the most money wins a free Olive Garden Pasta lunch!! 

2nd Place earns extra recess with me a long with a popcorn snack 

 

February 3rd, 100th Day of School 

February 3rd will mark 100 days that our students have been in school this 

school year.  Please have your child wear something that shows 100 of 

something.  You can take a plain T-shirt and draw 100 dots or thumbprints 

with a marker on it, or glue 100 buttons on it.  You and your child could make 

a hat that has 100 balls of cotton on it.  You can make a necklace with 100 

beads or 100 knots in a belt made of rope.  There are some great ideas at 

this link https://goo.gl/pD43oG 

 

 

 

 

 

 

 

February Events 

1      Early Release Day, 12:00 

3   100th Day of School 

5   Interim Progress Reports Go home 

6-17 Jump Rope For Heart 

6-10  Counselor’s Week 

9      Chuck E. Cheese Night, 401 W. Louis Henna Blvd. 

14 Peace and Amistad Parade, 8:00 a.m. 

14 Valentine’s Day Parties – 1:45 PM 

23 Afternoon at the Apollo-Black History Month Celebration, 1:45 p.m. 

 

 

 

 

https://goo.gl/pD43oG


 Tin Tức Mèo Rừng  

Tháng Hai 2017 

 

Cuộc Diễu Hành Hòa Bình và Hữu Nghị 
Ngày 14 Tháng Hai lúc 8:00 sáng 

Trường Tiểu Học Wieland và Ruth Barron sẽ có một cuộc 
diễu hành hòa bình và hữu nghị đến Công Viên Stoney 
Creek. Chúng tôi kêu gọi phụ huynh đến trước sân trường và 
cổ võ cho các em học sinh viên trên đường Tudor House và 
dọc đường Orange Pekoe Trail gần trường học khi họ diễu 
hành đến công viên Stoney Creek.  

 

WLES sẽ quyên góp tiền cho bệnh bạch cầu và Lymphoma Society cho năm 
thứ 4. Tất cả số tiền thu được sẽ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi bệnh. Chúng 
tôi khuyến khích các em học sinh mang tiền cắc và tiền giấy đến trường để 
ủng hộ. Lớp nào quyên tiền nhiều nhất sẽ được nhà hàng Olive Garden cho 
ăn một bữa pasta miễn phí. Lớp nào hạng nhì sẽ được thêm giờ chơ và 
được ăn bắp rang với cô tư vấn của nhà trường. 

 

Ngày 03 Tháng Hai là 100 ngày các em đến trường 
Ngày 03 Tháng Hai sẽ đánh dấu 100 ngày mà các em học sinh của chúng tôi đã 

đến trường trong năm học này. Hãy cho con quý vị mặc quần áo trang trí bằng 

100 thứ gì đó.  Quý vị có thể dùng một cái áo thun với 100 dấu chấm viết bằng 

bút lông hoặc 100 dấu ngón tay.  Quý vị và con quý vị có thể làm một chiếc mũ 

có 100 cái bông gòng. Quý vị có thể làm cho một sợi dây chuyền có 100 hạt hoặc 

100 hải lý cột bằng dây thừng. Có một số ý tưởng tuyệt vời trên trang mạng này 

https://goo.gl/pD43oG 

 February Events 

1       Tan Học Sớm lúc 12:00 giờ trưa 

3   100th Ngày đến trường 

5   Phiếu điểm tiến trình được phát về nhà 

6-17 Jump Rope For Heart 

6-10   Counselor’s Week 

9      Chuck E. Cheese Night, 401 W. Louis Henna Blvd. 

14 Cuộc Diễu Hành Hòa Bình và Hữu Nghị lúc 8:00 giờ sáng 
14 Buổi Tiệc Ngày Lễ Tình Yêu lúc 1:45 trưa 

23 Buổi Chiều Tại Rạp Hát Apollo-Lễ Kỷ niệm Tháng Lịch Sử Người Da Đen lúc 1:45 trưa 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/pD43oG

