
The Panda Post
Captain Jason M. Dahl School

For the month of February 2021
Character Education Theme: Motivation

Upcoming Events:

Every Monday and
Friday at 1:00 p.m. Panda
Hour (same meeting info
for each Panda Hour)
https://fmsd.zoom.us/j/838
87141116?pwd=eHloN2Zk
aWYvRnNuRFdOSDZFM
mt1UT09
Meeting ID: 838 8714
1116
Passcode: Panda

_____________________

Thursday,February 4 at
5:00 p.m. English Learner
Advisory Council (ELAC)
https://fmsd.zoom.us/j/589
1732808?pwd=a2FmSCtU
SElKTVg2NU4xdm1oM0tv
QT09
Meeting ID: 589 173 2808
Passcode: Dahl

_____________________

Tuesday, February 9,
2021 at 6:00 p.m. Coffee
with the Principal
https://fmsd.zoom.us/j/832
13012018?pwd=VWhHcn
NvMnMwclhYTVB3UVdxV
FNwUT09
Meeting ID:  832 1301
2018 Passcode:  Coffee

Dear Captain Jason M. Dahl Families,
The school year is progressing along.This month, we will celebrate the 100th day of school,

which is always a major milestone in the school year which typically has 180 days total. This
year, we have a lot to celebrate in terms of the growth of our Dahl students. They all adapted
and learned to use new technology rather quickly. They have learned to communicate and
collaborate with one another online as well as manage their school work, home life and other
responsibilities. At the same time, they have shown great resilience during this pandemic.I look
forward to another month of new learning! Additionally, this month’s theme is motivation and we
also have some fun activities related to fitness and health during this month’s Panda Hours and
Assemblies.

February 15th - 19th:
In observance of the President’s Week Holidays, there will be no school from February 15th -
February 19th. School will continue on Monday, February 22nd at 8:00 a.m. with our online
Zoom classes.

Lexia:
All Dahl students should be completing their weekly Lexia minutes. The Lexia program helps
students with their foundational reading skills. If you have questions about Lexia, please ask
your child’s teacher. Next month, I will be sharing information on Dahl’s March Madness Lexia
student contest.

Panda Hour:
We have Panda Hour every Monday at 1:00 p.m. for fun art and other activities for students.
Every Friday at 1:00 p.m., we also have our weekly Dahl Student of the Week ceremony to
recognize the hard work that our student scholars have done.

Valentine’s Day Distribution:
This month, we will hold distribution days so that families can pick up all the student workbooks
and textbooks for the remainder of the school year as well as a Valentine’s Day treat and jump
ropes to participate in our Jump-a-thon at our Friday, February 12th Panda Assembly. Please
see the dates and times for our Valentine’s Day Distribution:

Monday, February 8th from 10 am -12 pm
Wednesday, February 10th from 1-3 pm

Thursday, February 11th from 10 am -12 pm

If you are not able to make it during our distribution time, please call our front office and arrange
a time for pick up.

Sincerely,
M��. Quilantan�
Principal

Contact
Information

Front Office: (408) 363-5650
Office Hours:
Monday - Friday from 7:30 a.m. - 4:00 p.m.

Due to the current status of COVID-19 cases in San Jose, we ask that you please call and make an
appointment when you are coming to the front office. Thank you!

Principal: Michelle Quilantang Office: (408) 363-5650 x 5660
E-mail: michelle.quilantang@fmsd.org Cell: (408) 831-0790
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Bản Tin Panda
Trường Captain Jason M. Dahl

Cho Tháng Hai 2021
Chủ Đề Giáo Dục Nhân Vật: Động Lực

Sự
Kiện Sắp Tới:

Mổi Thứ Hai và Thứ Sáu lúc 1:00
p.m. Giờ Panda  (dùng liên kết như
củ cho mỗi giờ Gấu Trúc)
https://fmsd.zoom.us/j/83887141116
?pwd=eHloN2ZkaWYvRnNuRFdOS
DZFMmt1UT09
Mã số: 838 8714 1116
Mật Khẩu: Panda

_____________________

THứ Năm, Tháng Hai lúc  5:00
p.m. Hội Cố Vấn cho Người Học
Tiếng Anh (ELAC)
https://fmsd.zoom.us/j/5891732808?
pwd=a2FmSCtUSElKTVg2NU4xdm
1oM0tvQT09
Mã Số : 589 173 2808
Mật Khẩu: Dahl

_____________________

Thứ Ba , Tháng Hai 9, 2021 lúc
6:00 p.m. Càphê với Hiệu Trưởng.l
https://fmsd.zoom.us/j/83213012018
?pwd=VWhHcnNvMnMwclhYTVB3
UVdxVFNwUT09
Mã Số:  832 1301 2018  
Mật Khẩu: Coffee

Kính gửi Gia Đình của Trường  Jason M. Dahl,
Năm học đang tiếp tục diễn ra, trong tháng này, chúng ta sẽ kỷ niệm 100 ngày thành lập

trường, đây luôn là một cột mốc quan trọng trong năm học thường có tổng cộng 180 ngày.
Năm nay, chúng tôi có rất nhiều điều để kỷ niệm về sự trưởng thành của các học sinh Dahl.
Tất cả họ đều thích nghi và học cách sử dụng công nghệ mới khá nhanh. Họ đã học cách
giao tiếp và cộng tác với nhau trên mạng cũng như quản lý công việc ở trường, cuộc sống
gia đình và các trách nhiệm khác. Đồng thời, họ đã thể hiện sự kiên cường tuyệt vời trong
trận đại dịch này. Tôi mong chờ một tháng học hỏi mới! Ngoài ra, chủ đề của tháng này là
động lực và chúng tôi cũng có một số hoạt động thú vị liên quan đến thể dục và sức khỏe
trong Giờ gấu trúc và Hội thao của tháng này.

Tháng Hai 15th - 19th:
Để tuân thủ các Ngày nghỉ trong Tuần của Tổng thống, trường  nghỉ học từ ngày 15
tháng 2 đến ngày 19 tháng 2. Trường học sẽ tiếp tục vào Thứ Hai, ngày 22 tháng 2 lúc 8
giờ sáng với các lớp học Zoom trực tuyến của chúng tôi.

Lexia:
Tất cả học sinh Dahl phải hoàn thành số phút Lexia hàng tuần của họ. Chương trình Lexia
giúp học sinh với các kỹ năng đọc cơ bản của họ. Nếu bạn có thắc mắc về Lexia, vui lòng
hỏi giáo viên của con bạn. Tháng tới, tôi sẽ chia sẻ thông tin về cuộc thi dành cho học sinh
Dahl’s March Madness Lexia.

Giờ Gấu Trúc:
Chúng tôi có Giờ gấu trúc lúc 1:00 chiều Thứ Hai hàng tuần. Cho nghệ thuật vui nhộn và
các hoạt động khác cho học sinh viên. Vào lúc 1 giờ chiều thứ Sáu hàng tuần, chúng tôi
cũng tổ chức buổi lễ Dahl Student of the Week hàng tuần để ghi nhận những nỗ lực mà
các học  sinh của chúng tôi đã làm.

Phân Phát  ngày Lễ Tình Yêu:
Trong tháng này, chúng tôi sẽ tổ chức các ngày phân phối để các gia đình có thể nhận tất
cả sách bài tập và sách giáo khoa của học sinh trong thời gian còn lại của năm học cũng
như đãi ngộ cho Ngày Lễ Tình Yêu và nhảy dây để tham gia Jump-a-thon vào thứ Sáu của
chúng tôi, Tập Hợp Gấu Trúc ngày 12 tháng 2. Vui lòng xem ngày và giờ cho Phân Phát
của Ngày lễ tình nhân của chúng tôi:

Monday, February 8th from 10 am -12 pm
Wednesday, February 10th from 1-3 pm

Thursday, February 11th from 10 am -12 pm

If you are not able to make it during our distribution time, please call our front office and
arrange a time for pick up.

Sincerely,
M��. Quilantan�
Principal

Thông Tin Liên Lạc Văn Phòng: (408) 363-5650
Giờ Làm Việc: Thứ Hai - Thứ Sáu từ 7:30 a.m. - 4:00 p.m.

Do tình trạng hiện tại của các trường hợp bịnh COVID-19 ở San Jose, chúng tôi yêu cầu bạn vui
lòng gọi điện và làm hẹn trước khi bạn đến văn phòng. Cảm ơn bạn!

Hiệu Trưởng: Michelle Quilantang Văn Phòng: (408) 363-5650 ext 5660
E-mail: michelle.quilantang@fmsd.org Diện Thoại Di Động: (408) 831-0790
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El Panda Publica
Escuela  Captain Jason M. Dahl

Para el mes de febrero de 2021

Tema de Educación de Carácter: Motivación
Próximos Eventos:

Cada lunes y viernes a la 1:00
p.m. Hora del Panda (misma
información de reunión para
cada Hora del Panda)
https://fmsd.zoom.us/j/83887141
116?pwd=eHloN2ZkaWYvRnNu
RFdOSDZFMmt1UT09
ID de Reunión: 838 8714 1116
Contraseña: Panda

_____________________

jueves, 4 de febrero a las 5:00
p.m. Consejo Asesor de
Estudiantes de Inglés (ELAC)
https://fmsd.zoom.us/j/58917328
08?pwd=a2FmSCtUSElKTVg2N
U4xdm1oM0tvQT09
ID de Reunión: 589 173 2808
Contraseña: Dahl

_____________________

martes, 9 de febrero de 2021 a
las 6:00 p.m. Café con la
Directora
https://fmsd.zoom.us/j/83213012
018?pwd=VWhHcnNvMnMwclhY
TVB3UVdxVFNwUT09
ID de Reunión:  832 1301 2018
Contraseña:  Coffee

Estimadas Familias de Captain Jason M. Dahl,
El año escolar está progresando. Este mes, celebramos el día 100 de clases, que siempre es

un hito importante en el año escolar que normalmente tiene 180 días en total Este año tenemos
mucho que celebrar en términos del crecimiento de nuestros estudiantes de Dahl. Todos ellos
se adaptaron y aprendieron a utilizar la nueva tecnología con bastante rapidez. Han aprendido
a comunicarse y colaborar entre sí en línea, así como a gestionar su trabajo escolar, su vida en
el hogar y otras responsabilidades. Al mismo tiempo, han demostrado una gran resiliencia
durante esta pandemia. ¡Espero otro mes de nuevo aprendizaje! Además, el tema de este mes
es motivación y también tenemos algunas actividades divertidas relacionadas con el ejercicio y
la salud durante las Horas y Asambleas de Panda de este mes.

15 - 19 de febrero:
En observancia de la Semana del Presidente, no habrá escuela del 15 de febrero al 19 de
febrero. La escuela continuará el lunes 22 de febrero a las 8:00 a.m. con nuestras clases de
Zoom en línea.

Lexia:
Todos los estudiantes de Dahl deben completar sus minutos semanales de Lexia. El programa
Lexia ayuda a los estudiantes con sus habilidades de lectura fundamentales. Si tiene preguntas
sobre Lexia, por favor pregunte al maestro de su hijo/a. El próximo mes, compartiré información
sobre el concurso estudiantil March Madness Lexia de Dahl.

Hora del Panda:
Tenemos Hora del Panda cada lunes a la 1:00 p.m. para divertirse con el arte y otras
actividades para los estudiantes. Cada viernes a la 1:00 p.m., también tenemos nuestra
ceremonia semanal de Estudiante Dahl de la Semana para reconocer el esfuerzo en su trabajo
que nuestros estudiantes académicos han hecho.

Distribución el Día de San Valentín:
Este mes, tendremos días de distribución para que las familias puedan recoger todos los
libros de trabajo y libros de texto de los estudiantes para el resto del año escolar, así como
un regalo de San Valentín y cuerda de saltar para participar en nuestro Saltar-a-thon en
nuestra Asamblea Panda del viernes 12 de febrero. Por favor, consulte las fechas y horas
de nuestra distribución del Día de San Valentín:

lunes, 8 de febrero de 10 am -12 pm
miércoles, 10 de febrero de 1 - 3 pm

jueves, 11 de febrero de 10 am -12 pm

Si no puede recoger durante nuestro horario de distribución, por favor llame a la oficina para
hacer una cita.

Sinceramente,
M��. Quilantan�
Directora

Información de
Contacto

Oficina: (408) 363-5650
Horas de Oficina: lunes - viernes de 7:30 a.m. - 4:00 p.m.

Directora: Michelle Quilantang Oficina: (408) 363-5650 x 5660
Correo-E: michelle.quilantang@fmsd.org Móvil: (408) 831-0790
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