Liên Trường Saddleback Tuyệt Vời
Nguyễn Viết Lễ
Chín năm qua, con là học sinh của Trường
Saddleback. Con được học Việt ngữ, Giáo lý và
Thiếu Nhi Thánh Thể. Ở đây, con đã gặp rất nhiều
thầy cô giáo tuyệt vời và bạn bè dễ thương. Con đã
học được rất nhiều về văn hóa của người Việt Nam
và học hỏi về đạo Chúa.
Trước khi các lớp học bắt dầu, bác Nam và các bác
trong Ban Phụ Huynh đã đến trường rất sớm để ngăn
phòng học, xếp bàn ghế và giữ trật tự cho chúng con
an tâm học hành.
Con bắt đầu học năm đầu tiên với Cô Hương
Giang và Thầy Tứ. Con vẫn còn nhớ bài hát "Kìa
Con Bướm Vàng" cô Hương Giang đã dạy cho con.
Cô Diên Linh đã dạy cho chúng con hát trong Ca
Đoàn Giới Trẻ và tập văn nghệ diễn trên Trung Tâm
Việt Ngữ. Nhờ cô chỉ dậy nên con hát và đọc được
thơ tiếng Việt.
Cuối lớp 1, Cô Hằng Lê và Cô Thuận gởi con và
các bạn đi thi và luyện cho chúng con trò chơi gọi là
Bé Vui Bé Học. Thi Bé Vui Bé Học đã cho con cảm
thấy học tiếng Việt rất là vui và hứng thú. Sau vài kỳ
thi Bé Vui Bé Học, đội của chúng con đã được giải
thưởng Hạng Bốn trong số 30 trường dự thi và được
750 đồng tiền thưởng. Con cám ơn Cô Thuận và cô
Hằng nhiều.
Lớp 4, Cô Thuận và Cô Mỹ Hạnh dạy con cách
viết những bài văn lưu loát.
Hết năm lớp 6, con đã được giải "Học Sinh
Xuất Sắc". Con cảm ơn Thầy Hoàng và Thầy Thiệt
đã dẫn chúng con đi ăn nhà hàng, Cô Bích Hải đã làm
bánh giúp con biết thêm về nhiều món ăn của người
Việt Nam.
Thầy cô giáo đã dành thì giờ để dạy cho chúng con
về nguồn gốc và tiếng nói của người Việt Nam. D

rất bận với những việc ở sở làm và những việc trong
gia đình, nhưng vì yêu thương chúng con, các thầy cô
dạy Việt ngữ và Giáo lý đến trường để dạy và luôn
khuyến khích chúng con học hành.
Sau lớp Việt ngữ, con vô học lớp Giáo lý.
Trong lớp Giáo lý, các sơ và thầy cô dạy chúng con
cảm tạ Thiên Chúa, giúp đỡ và thương yêu mọi người
trong đời sống hằng ngày. Chúa đã chết cho mình vì
Chúa thương chúng con. Con còn nhớ lớp Rước Lễ
Lần Đầu, Cô Tina đã cho chúng con ăn kẹo, nhiều
món ăn rất ngon, và dạy chúng con hát bài "Cầu Cho
Cha Mẹ". Tất cả thầy cô giáo rất dễ thương và vui
nhộn, nhất là Cô Kim. Lớp Thêm Sức, Cô Hằng
Nguyễn đã giúp con trở nên một người trưởng thành
có lòng đạo đức và cô còn dẫn chúng con đi ăn BBQ.
Sau khi học Giáo lý, chúng con đi vô bếp lấy
thức ăn snack do Thầy Thiệt, các bác trong Hội Hiệp
Sĩ Columbus và các phụ huynh chuẩn bị thức ăn rất
ngon.
Trong Thiếu Nhi Thánh Thể, con được chơi ở
ngoài trời với bạn bè và học làm người con của Chúa.
Con được học để trở thành một người lãnh đạo, kết
bạn và hòa đồng với mọi người. Sau khi sinh hoạt
Thiếu Nhi, chúng con được đi lễ để tung hô và cảm tạ
Chúa. Hằng năm, đoàn Thiếu Nhi Lê Bảo Tịnh cũng
đi cắm trại với Liên Đoàn Nguồn Sống. Chúng con
được ăn nhiều món ngon của các bác phụ huynh nấu,
và được các anh chị huynh trưởng cho chơi nhiều trò
chơi rất vui.
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” Để đền đáp công ơn
dạy dỗ của các sơ, các thầy cô và các huynh trưởng,
năm nay con làm phụ giáo cho lớp 2 Việt ngữ và giúp
Sơ Loan làm những việc trong văn phòng.
Con rất yêu Liên Trường Saddleback vì Liên
Trường thật tuyệt vời!

