
8th GRADE INVASION FIELD TRIP
January 19th:  8th Grade Invasion at Connally HS or Weiss HS

8th grade students will travel by bus to CHS or WHS for 8th Grade Invasion. This is a district
sponsored field trip. Students will attend the event at the school they are currently zoned
to go to in the fall. We will leave DMS at approximately 8:45 AM and will return to DMS
around 2:00 PM.  Students do not need to bring a sack lunch.  They will eat lunch at the
high school cafeteria. For student safety, students may not be dropped off nor picked up at
the high schools. To opt your student out of the field trip, please go to 8th Grade Invasion
Opt Out Form.

INVASION DE 8º GRADO
19 de enero: Invasion de 8º grado a Connally High School o a Weiss High School

Los estudiantes de 8º grado viajarán en autobús a CHS o WHS para la Invasión de 8º grado.
Esta es una excursión patrocinada por el distrito. Los estudiantes asistirán al evento en la
escuela a la que actualmente están asignados para asistir en otoño, el próximo año.
Saldremos de DMS aproximadamente a las 8:45 AM y regresaremos a DMS alrededor de
las 2:00 PM. Los estudiantes no necesitan traer un almuerzo. Almorzarán en la cafetería de
la escuela secundaria. Para la seguridad de los estudiantes, no se puede dejar ni recoger a
los estudiantes en las escuelas secundarias. Si no permite que su estudiante vaya a la
excursión, vaya a 8th Grade Invasion Forma Para No Attendir

Cuộc xâm lược của khối lớp 8
Ngày 19 tháng 1: Cuộc xâm lược của lớp 8 tại trường Connally HS hoặc trường Weiss HS
Học sinh lớp 8 sẽ đi bằng xe buýt đến CHS hoặc WHS cho Cuộc xâm lược lớp 8. Đây là
một chuyến đi thực địa do học khu tài trợ. Học sinh sẽ tham dự sự kiện tại trường mà
các em hiện đang được phân vùng để theo học vào mùa thu. Chúng tôi sẽ rời DMS vào
khoảng 8:45 sáng và sẽ quay lại DMS vào khoảng 2:00 chiều. Học sinh không cần mang
theo bữa trưa. Họ sẽ ăn trưa tại nhà ăn của trường trung học. Vì sự an toàn của học
sinh, học sinh không được đưa hoặc đón tại các trường trung học. Nếu bạn không cho
phép học sinh của mình tham gia chuyến đi thực địa, hãy đến biểu mẫu chọn không tham
gia cuộc xâm lược lớp 8
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