Liên hoan lớp

tên lớp ..............

BEKKJARKVÖLD

nafn bekkjar

Liên hoan lớp sẽ được tổ chức ngày ................................ lúc ..............
Bekkjarkvöld verður haldið þann
ngày / dags.
kl.
Đây là liên hoan lớp mà
Þetta er bekkjarkvöld sem

giờ đến ............... giờ.
til klukkan

O các phụ huynh, O bọn trẻ, O và cô giáo chủ nhiệm
foreldrar,

Chúng ta sẽ gặp mặt lúc ............ giờ
Allir hittast klukkan

börn,

og umsjónarkennari

O trong phòng học số.

............... ,

O tại đại sảnh của trường,

í stofu nr.

O tại trung tâm sinh hoạt tập thể của trường
í félagsmiðstöð skólans

đã tổ chức cùng nhau.
hafa skipulagt saman.

í samkomusal skólans,

............................................ ,
tên / nafn

hoặc
eða

O

...........................................................................

Chương trình bao gồm:
Á dagskrá er:

O hát, O biểu điễn kịch, O biểu diễn nhảy, O làm thủ công, O giới thiệu về đất nước, O chơi lô tô, O các trò chơi,
söngur,

leiksýning,

danssýning,

föndurgerð,

landa- og þjóðakynning,

bingó,

leikir,

O nhảy, O các trò chơi bàn, O tiệc đứng, O buổi thu góp tiền, O cái khác ..................................................................................
diskó,



spil,

hlaðborð,

fjáröflun,

annað

Việc tham gia là rất quan trọng và tận hưởng chương trình cùng con cái chúng ta và các gia đình khác trong lớp.
Það er mikilvægt að vera með og njóta samverunnar með börnunum sínum og hinum fjölskyldunum í bekknum.

Hãy mang theo:
Vinsamlegast takið með:

O cả gia đình, anh chị em cũng được mời, và O ông và bà và O các người thân và họ hàng khác
alla fjölskylduna, systkini eru velkomin, og

O đồ uống, O đồ ăn nhẹ,
drykki,

snakk eða meðlæti,

afi og amma og

aðrir ættingjar

O đồ ăn để góp vào bàn tiệc đứng
eitthvert smáræði á hlaðborðið

O tiền, chi phí độ khoảng

kronan. cho mỗi phụ huynh,
kronan cho mỗi cháu.
peninga, kostnaður verður u.þ.b. ..................... kr. á hvert foreldri,
...................... kr. hvert barn.

O

những thứ khác
eitthvað annað ...................................................................................................................................................................................................

O Thông tin chi tiết xin liên lạc với
Nánari upplýsingar fást hjá

......................................................... ....................................
tên / nafn

điện thoại tay/ GSM

..............................................................
@ e-mail / @netfang

Thư gửi : .............................................................................................................
Skilaboð til : tên bố mẹ hoặc người thân / nafn foreldris eða aðstandanda

