
 
 

June 10, 2016 
Dear KIPP Heritage Families, 
 
As we wrap up another great year, we are so proud of all of the work and effort our 
students, families, and staff have put in this year. We look forward to celebrating 
with many of you at the potluck and field lessons next week. Have a wonderful and 
safe summer! 
 
End of Year Field Lesson 
Please ensure that students are on campus by 7:30AM on Monday with their 
luggage. There will not be breakfast in the cafeteria that morning, so please ensure 
students eat breakfast at home. Students should be picked up at 3:30PM on 
Tuesday.  
 

Transitions 
We are so grateful for all of our team members’ contributions this year. We also would like to share news about our 
transitioning team members:  

 Ms. Gaelle Belhseine will be relocating to the East Bay to continue teaching.  

 Ms. Ellyn Brown will be serving as an Assistant Principal at another school in San Jose.  

 Ms. Teresa Mooney will be attending Harvard University to study education policy.  

We wish our transitioning team members all the best in their new endeavors next fall! 
 
End of Year Potluck – June 11

th
 from 11am-1pm 

We are excited to celebrate with you all at our school potluck (which will take place here, at the picnic tables next to the 
cafeteria) on Saturday, June 11

th
. All are invited to join in the fun! Please bring a dish to share and any games or outdoor 

sports equipment.  
 
Summer Homework Packets 
In order to ensure that our students’ growth does not slow down or stop over the summer, we have distributed summer 
packets. Students are required to turn in these completed packets upon their return to school in the fall. Completion of 
these packets, as well as daily reading, will help our students continue to practice the skills they’ve learned over this past 
year and get ready for the following school year.  
 
Report Cards 
Final Report Cards for the year are attached to this bulletin. The rows marked S2 signify grades for Semester 2. If you 
have any questions about your child’s report card, we welcome you to reach out to us by June 17

th
.  

 
First Day of Summer School for Returning Students – August 17

th
 

We will have two days of summer school for returning students beginning on Wednesday, August 17
th

 at 8AM-12PM. 
Please arrange summer plans to ensure that your child attends these mandatory days of summer school on Wednesday-
Thursday. We will then start the full school days (7:45AM-4:00PM) on Monday, August 22

th
. 

 
------------------------------------------- Please detach and return on Monday, 6/13 ------------------------------------------ 

 
I have read the Weekly Bulletin for 6/10/16.  
 
_________________________________________   ______________________________________ 
Parent/Guardian Signature     Student Name 
 
 
 
 
 
 

Upcoming Events: 
 
June 11 End-of-Year Potluck 
 
June 13-14 End of Year Trips 
 
June 20 Main Office Closed 
-July 18 
 
 Aug 17  First Day of Mandatory 
 Summer School for 

returning students 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

10 de Junio, 2016 
Estimadas Familias de KIPP Heritage, 
 
Como concluimos otro gran año, estamos tan orgullosos de todo el trabajo y 
esfuerzo de nuestros estudiantes, familias y personal han puesto en este año. 
Esperamos celebrar con muchos de ustedes en el potluck y paseos la próxima 
semana. Que tengan un verano maravilloso y seguro! 
 
Paseo de Fin del Ano 
Por favor, asegúrese de que los estudiantes esten en la escuela a las 7:30 AM el 
lunes con su equipaje. No habrá desayuno en la cafetería esa mañana, así que por 
favor asegúrese de que los alumnos desayunen en casa. Los estudiantes deben ser 
recogidos  a las 3:30PM el martes. 
 

Transiciones  
Estamos tan agradecidos por todas las contribuciones de nuestros miembros del equipo este año. ambién nos gustaría 
compartir noticias sobre nuestros miembros del equipo: 

 Ms. Gaelle Belhseine se traslada a East Bay para seguir enseñando. 

 Ms. Ellyn Brown servirá como Subdirectora en otra escuela en San José.  

 Ms. Teresa Mooney asistirá a la Universidad de Harvard para estudiar la política educativa. 

Les deseamos a nuestros miembros de equipo transición todo lo mejor en sus nuevos emprendimientos el próximo 
otoño! 
 
Cena Potluck de fin del Año – 11 de Junio  de 11am-1pm 
Estamos muy contentos de celebrar nuestro segundo año con nosotros en nuestra cena potluck (que se llevará a cabo 
aquí, en las mesas de picnic al lado de la cafetería) el sábado, 11 de junio. Todos están invitados a unirse a la diversión! 
Por favor traiga un platillo para compartir y juegos para jugar. 

 
Paquetes de Trabajo Para el Verano 
Para asegurar de que el crecimiento de nuestros estudiantes no pare durante el verano, hemos mandado paquetes de 
tarea. Estudiantes deben de completar y entregar el paquete cuando regresen en el otoño. Compleción de este paquete, 
igual que leer todos los días y ayudara a nuestros estudiantes a continuar a practicar lo que han aprendido durante el año 

y los va a preparar para el año siguiente.  
 
Calificaciones 
Las calificaciones finales para el año escolar estan adjuntas a este boletín. Las filas marcadas S2 significan los grados para 
el segundo semestre. Si usted tiene preguntas sobre las calificaciones de su estudiante, son bienvenidos a ponerse en 
contacto con nosotros antes del 17 de Junio.  
 
Primer Dia de Clases de Verano Para Estudiantes que Regresan– Agosto 17 
Tendremos dos días de escuela de verano para estudiantes que regresan comenzando el 17 de Agosto de 8AM-12PM. Por 
favor, organizar planes de verano para asegurarse de que su estudiante asista a estos días de escuela de verano 
obligatorios  de verano el miércoles-jueves. Comenzaremos los dias académicos completos (7:45AM-4:00PM) el Lunes, 22 
de Agosto.  
 

------------------------------------------- Por favor corte y regrese el Lunes, 6/13 ------------------------------------------ 
He leido el boletin semanal de 6/10/16.  
 
_________________________________________   ______________________________________ 
Firma del Padre/Guardian      Nombre del Estudiante 
 
 
 

Proximos Eventos: 
 
Junio 11 Cena de fin del Año 
 
Junio 13-14 Paseos de fin del Año 
 
Junio 20 Oficina está cerrada 
-Julio 18 
 
 Aug 17  Primer dia de clases 

(obligatorio) para 
estudiantes que regresan 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

June 10, 2016 
Kính Thưa Gia Đình KIPP Heritage, 
 
Như chúng ta kết thúc một năm tuyệt vời, chúng tôi rất tự hào về các đống góp và 
nỗ lực sinh viên, gia đình của chúng tôi, và nhân viên đã đưa trong năm nay. Chúng 
tôi mong được ăn mừng với nhiều quý vị ở bửa ăn potluck và cuộc học ngoài 
trường vào tuần tới. Hảy có một mùa hè tuyệt vời và an toàn! 
 
Cuộc học ngoài trường cuối năm (End of Year Field Lesson) 
Hãy đảm bảo rằng học sinh sẽ có mặt ở trường trước 7:30AM vào Thứ Hai với hành 
lý của họ. Sẽ không có bữa ăn sáng trong quán cà phê buổi sáng hôm đó, vì vậy hãy 
đảm bảo sinh viên ăn sáng ở nhà. Học sinh nên được đón lúc 3:30PM ngày Thứ Ba.  
 
Sự Chuyển Tiếp 

Chúng tôi rất cảm ơn tất cả những đóng góp của các thành viên của chúng tôi trong năm nay. Chúng tôi cũng muốn chia 
sẻ tin tức về các thành viên sẽ chuyển đổi của chúng tôi:  

 Cô Gaelle Belhseine sẽ chuyển đi Vịnh Đông (East Bay) để tiếp tục giảng dạy.   

 Cô Ellyn Brown sẽ là một phó hiệu trưởng tại một trường học khác ở San Jose.  

 Cô Teresa Mooney sẽ vào đại học Harvard để học chính sách giáo dục.  

Chúng tôi chúc các thành viên đang chuyển đổi của chúng tôi tất cả gì tốt nhất trong nỗ lực mới của họ vào mùa thu tới! 
 
Potluck Cuôi Năm – June 11

th
 từ 11am-1pm 

Chúng tôi rất vui mừng để kỷ niệm năm thứ hai của chúng tôi với tất cả quý vị với  potluck trường của chúng tôi (sẽ diễn 
ra ở đây, tại bàn ăn bên cạnh nhà ăn cafeteria) vào Thứ Bảy, Ngày 11, Tháng 6. Tất cả đều được mời đến tham gia vui vẻ! 
Vui lòng mang theo một món ăn để chia sẻ và bất kỳ trò chơi hoặc thiết bị thể thao ngoài trời.  
 
Bài Tập Ở Nhà cho Mùa Hè 
Để đảm bảo rằng sự tăng trưởng của sinh viên chúng tôi không lùi lại hoặc ngăn chặn trong mùa hè, chúng tôi đã phân 
phối gói bài làm mùa hè ở nhà. Học sinh được yêu cầu hoàn thành những bài làm này trước khi nhập học lại vào mùa thu. 
Hoàn thành các bài làm này, cũng như đọc hàng ngày, sẽ giúp học sinh tiếp tục thực hành những kỹ năng đã học được 
trong năm vừa qua và sẵn sàng cho năm học tới.  
 
Thẻ Báo Cáo 
Thẻ Báo Cáo cuối cùng trong năm được kèm theo thông báo này. Các hàng được đánh dấu S2 là điểm cho học kỳ 2. Nếu 
quý vị có bất kỳ câu hỏi về thẻ báo cáo của con quý vị, xin quý vị có thể tiếp cận với chúng tôi đến ngày 17 tháng 6..  
 
Ngày Đầu Tiên Học Hè Cho Sinh Viên Trở Lại – August 17

th
 

Chúng tôi sẽ có hai ngày học hè dành cho học sinh trở lại bắt đầu từ Thứ Tư, Ngày 17, Tháng 8 từ 8:00AM-12:00PM. Hãy 
sắp xếp kế hoạch mùa hè để đảm bảo rằng con quý vị tham dự những ngày học hè bắt buộc này từ Thứ Tư- Thứ Năm. Sau 
đó chúng tôi sẽ bắt đầu ngày học đầy đủ (7:45am-4:00pm) vào Thứ Hai, Ngày 22, Tháng 8. 
 

------------------------------------------- Vui lòng tách ra và trả lại vào Thứ Hai, 6/13 ------------------------------------------ 
 

Tôi đã đọc Bản Tin Hàng Tuần cho 6/10/16.  
 

 
 
_________________________________________   ______________________________________ 
Phụ huynh / giám hộ                                                   Tên sinh viên                                                                       
 
 
 
 

Những gì gần đến: 
 
June 11 Potluck Cuối Năm 
 
June 13-14 Cuộc Học Ngoài Trường 
 
June 20 Văn Phòng Đóng Cửa 
-July 18 
 
 Aug 17  Ngày học hè đầu tiên bắt 

buộc cho những học sinh 
trở lại 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
  
 
 
 
 


