THƯ BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỘI THAO HUẤN LUYỆN HÈ NĂM 2020
TẠI GIÁO XỨ THIÊN THẦN
Kính gởi phụ huynh em: …………………………………………………………………………..
Theo thông lệ hàng năm, giáo xứ sẽ tổ chức chương trình sinh hoạt huấn luyện
cho các em học giáo lý nhân dịp hè. Mục đích là để các em có điều kiện nghỉ ngơi sau
một năm học giáo lý, gặp gỡ nhau, vui chơi chung với nhau, và giúp các em có cơ hội
trao dồi những kỹ năng sinh hoạt của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, nhờ đó các em
sống thân tình, gắn bó với nhau, hiểu nhau và sống tình huynh đệ mật thiết hơn.
Năm nay, giáo xứ sẽ tổ chức cho các em từ lớp Khai Tâm I cho đến lớp Huynh
Trưởng tham gia sinh hoạt hè từ 7g00 đến 16g40 CHÚA NHẬT, NGÀY 19 THÁNG 07
NĂM 2020 tại Khuôn Viên Nhà Thờ Giáo Xứ Thiên Thần.
Trong tinh thần liên đới trách nhiệm với giáo xứ, mỗi em sẽ đóng góp 50.000
ĐVN, bao gồm phí ăn trưa và chi phí tổ chức hội thao. Nếu Quí Phụ Huynh nào muốn
ủng hộ thêm, giáo xứ sẽ chân thành đón nhận với lòng biết ơn. Xin Quí Phụ Huynh đăng
ký và đóng tiền trực tiếp cho các anh chị Giáo lý viên phụ trách lớ p trướ c Chúa Nhật,
ngày 05 tháng 07 năm 2020.
Để biết thêm thông tin, Quý Phụ Huynh có thể theo dõi trên trang web:
thienthan.info hoặc liên lạc trực tiếp với:
-

Thầy Vũ (Thầy xứ): 0776171904
Anh Hoàng Thạch (Trưởng Giáo Lý Viên): 0939981829

Xin chân thành cám ơn quý phụ huynh. Nguyện chúc quý vị luôn được bình an và
niềm vui của Chúa Kitô. Xin thêm lời cầu nguyện cho Ban tổ chức của chương trình và
toàn thể các em Trường Giáo Lý.
Gx. Thiên Thần, ngày 21 tháng 06 năm 2020.
Xác nhận của Phụ Huynh

…………………………………….

Tm. Giáo lý Viên

Cha Chánh xứ

Giuse Đinh Hoàng Thạch

Giuse Ngô Viết Tấn, S.J.

Một Vài lưu ý: Vì là buổi sinh hoạt vui chơi, nên quý phụ huynh chuẩn bị:
-

Cho các em ăn sáng sớm, tức trước khi đến tham dự chương trình.
Chuẩn bị cho các em một bộ đồ (không là đồ trắng), nón đội đầu và bánh ăn lỡ.
Không mang theo trang sức, những vật quý giá, và những vật dụng nguy hiểm.
Chương trình sẽ bế mạc lúc 16:45, quý phụ huynh có thể đón các em lúc 16:50.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THAO THIẾU NHI HÈ 2020
GIÁO XỨ THIÊN THẦN
I.

Ban Tổ Chức
Cha xứ, Thầy xứ, Hoàng Thạch (trưởng giáo lý viên), Đình Ân (trưởng sinh hoạt)
và các anh chị Giáo Lý Viên

II.
III.

Thành phần tham dự
Tất cả các em thiếu nhi từ lớp Khai Tâm I cho đến lớp Bao Đồng II
Thành phần tham dự để hỗ trợ các em Thiếu nhi

-

Ban thường vụ giáo xứ: phát thưởng

-

Nhóm hiền mẫu: hỗ trợ về đồ ăn nước uống cho các em

-

Nhóm gia trưởng và Nhóm giữ xe: hỗ trợ giữ xe, giữ trật tự, an ninh

-

Nhóm truyền thông: hỗ trợ chụp ảnh và kỹ thuật

IV.

Chương trình cụ thể
07:15

Thánh lễ Thiếu Nhi

08:15

Lễ Bế Giảng Năm Học Giáo Lý 2020

08:30

Nghỉ giải lao (Thay đồ, vệ sinh cá nhân)

08:45

Tập trung theo đội – Khai mạc Hội Thao Hè 2020

09:00

Trò chơi dân gian

10:00

Nghỉ giải lao

10:15

Trò chơi thi đua theo đội

11:10

Nghỉ ngơi – vệ sinh cá nhân – Phút hồi tâm

11:30

Cơm trưa

12:30

Chương trình đố vui Kinh Thánh

13:30

Trò chơi thi đua theo đội

14:30

Nghỉ giải lao

14:45

Trò chơi thi đua theo đội

16:45

Tập trung – Trao giải – Bế Mạc

