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512-594-3900 or facebook.com/WielandPfISD 

Welcome Back 
● Another year has started! I know as a parent, adjusting back to the school 

schedule can be challenging. I hope you are managing the early mornings and 
(hopefully) the earlier bedtimes. If you have questions or concerns, please reach 
out to your classroom teacher or the staff member you think can best assist you.  

Theme - Building Minds 
● At Wieland, we are committed to helping students grow, both academically and 

socially. Our theme this year is “Under Construction,” as we work on increasing 
their knowledge and skills 
in those areas. Our staff 
already have their shirts 
and we will be sending 
order information out 
soon.  

 

Attendance 
● Attendance at school is important for all grades and all students. If students are 

sick, it is ok to stay at home. If they go to a doctor when sick, or have an 
appointment and miss a whole or part of a day, please bring or send a note to 
school.  

○ Students are counted tardy if they arrive after 7:35 
○ School ends at 2:50, when picking up early, please provide a Dr’s note. 

Unexcused early outs are recorded.  
○ Dr notes are only good for up to three days from the appointment.  

 



 
 

Pick-ups, Drop-Offs and the Parking Lot 
● Please help keep our students, staff and other family members safe in the 

parking lot. When driving, we ask people to be alert and courteous to each other. 
If you are driving through to pick-up or drop-off, please stay in your car. If you are 
parking, please park safely and walk over to the students using the designated 
crosswalk. 

Mentors/Volunteers 
● Have you considered volunteering at the school? You can sign up to be a 

volunteer and spend time with kids, help in the library, or assist in the cafeteria. 
We are actively seeking new PTO board members. In addition, we also have a 
mentoring program, sign up and be paired with one student for weekly visits.  

○ PTO Form: http://bit.ly/WLESPTO1819 
○ Volunteer Form: http://bit.ly/PfISDVolunteer  
○ Mentoring - Complete the volunteer application and email Ms. Mathews, 

Wieland counselor if you are interested 
● tonya.mathews@pfisd.net  

Upcoming Dates 
● We have several events happening soon. Please save the date for these upcoming 

events:   
○ Sept. 6th - Open House: 5:30-7:00 
○ Sept. 7th - Grandparents Day, come eat lunch with your grandchild 
○ Sept 14th - Dot Day - inspired by, The Dot, by Peter Reynolds. Students should 

think about what inspires them, and wear a “dot” outfit (homemade is 
encouraged) and celebrate creativity.  

○ Sept. 27th - Community Potluck: 5:30 - 7:00 PM - Bring a dish to share. It can be 
something important to your culture or family, or just a favorite dish. 

○ Oct. 3rd - Picture Day 

Please watch for Principal coffee dates coming up soon. Follow us on Facebook to stay up to 
date!  
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Chào mừng Bạn Trở Lại 
● Một năm nữa đã bắt đầu! Tôi biết với tư cách là phụ huynh, việc điều chỉnh lại lịch học có 

thể là một thách thức. Tôi hy vọng bạn đang quản lý các buổi sáng sớm và (hy vọng) 
những giờ ngủ sớm hơn. Nếu bạn có thắc mắc hoặc có quan tâm, xin vui lòng liên hệ với 
giáo viên lớp học của bạn hoặc nhân viên nào trong nhà trường mà bạn nghĩ có thể hỗ 
trợ bạn tốt nhất.  

Chủ đề - Xây Dựng Một Tư Tưởng Mới 
● Tại Wieland, chúng tôi cam kết giúp tất 

cả các học sinh phát triển, cả về mặt 
học tập và xã hội. Chủ đề của chúng tôi 
năm nay là “Đang xây dựng”, với mục 
đích là chúng tôi làm việc để nâng cao 
kiến   thức và kỹ năng của các học sinh 
trong các lĩnh vực đó. Tất cả các thầy 
cô của chúng tôi đã có áo sơ mi và 
chúng tôi sẽ gửi thông tin đặt hàng 
sớm để phụ huynh có thể đặt mua. 

Số Học Có Mặt 
● Việc đi học ở trường là quan trọng đối với tất cả các lớp và tất cả học sinh. Nếu học sinh 

bị bệnh, thì được ở nhà. Nếu họ đi khám bác sĩ khi bị bệnh, hoặc có một cuộc hẹn và bỏ 
lỡ toàn bộ hoặc một phần trong một ngày, vui lòng mang hoặc gửi một ghi chú đến 
trường .  

○ Học sinh được tính là đi trễ nếu đến sau 7:35. 
○ Trường kết thúc lúc 2:50 chiều, khi phụ huynh đến đón con em mình sớm , xin vui 

lòng cung cấp thông báo của Bác sĩ. Nếu về sớm không có giấy phép sẽ được ghi 
chú lại .  

○ Ghi chú của bác sĩ chỉ tốt cho đến ba ngày kể từ cuộc hẹn 

 



 
 

Đưa Đón và Đậu Xe 
● Xin hãy giúp học sinh, các thầy cô và các thành viên khác trong gia đình an toàn trong 

bãi đậu xe. Khi lái xe, chúng tôi yêu cầu mọi người tỉnh táo và lịch sự với nhau. Nếu bạn 
lái xe qua để đón hoặc đưa học sinh tới trường, vui lòng ở trong xe của bạn. Nếu bạn đậu 
xe, vui lòng đỗ xe an toàn và đi bộ đến các học sinh bằng cách sử dụng lối đi bộ dành 
riêng ở nhà trường. 

Cố vấn / Tình nguyện viên 
● Bạn đã có bao giờ suy nghĩ muốn làm tình nguyện ở trường không? Bạn có thể đăng ký 

làm tình nguyện viên và dành thời gian với trẻ em, giúp đỡ trong thư viện, hoặc hỗ trợ 
phòng ăn trưa. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm các thành viên hội đồng quản trị PTO 
mới. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một chương trình tư vấn, đăng ký và được kết nối với 
một học sinh để tham quan hàng tuần.  

○ Đơn PTO: http://bit.ly/WLESPTO1819 
○ Đơn làm tình nguyện viên:  http://bit.ly/PfISDVolunteer  
○ Cố vấn/người hướng dẫn- Hoàn thành đơn đăng ký tình nguyện và gửi email cho 

Ms. Mathews, nhân viên tư vấn Wieland nếu bạn muốn đăng ký. 
● tonya.mathews@pfisd.net  

Những Ngày Sắp Tới 
● Chúng tôi có một vài sự kiện sắp diễn ra. Xin vui lòng lưu lại ngày cho các sự kiện sắp tới 

này 
○ Ngày 6 Tháng 9- Ngày gặp mặt các thầy cô: 5:30-7:00 
○ Ngày 7 Tháng 9 - Ngày ông bà, đến ăn trưa với cháu 
○ Ngày 14 Tháng 9 -  Ngày Chấm Bi- lấy cảm hứng từ, Một Chấm, của Peter 

Reynolds. Học sinh nên suy nghĩ về những gì truyền cảm hứng cho họ, và mặc 
một bộ đồ có “chấm” (tự chế được khuyến khích) và ăn mừng sự sáng tạo. 

○ Ngày 27 Tháng 9 -  Ngày Cộng Đồng: 5:30 - 7:00 PM - Xin mang theo một món ăn 
để chia sẻ. Nó có thể là một cái gì đó quan trọng đối với văn hóa hoặc gia đình 
của bạn, hoặc chỉ là một món ăn yêu thích. 

○ Ngày 3 Tháng 10 - Ngày chụp hình của các em 

Xin vui lòng để ý ngày cà phê với Hiệu Trưởng trong một ngày sắp tới. Theo dõi chúng tôi trên 
Facebook để luôn cập nhật những tin tức mới nhất! 
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