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In this issue we explore the cultural themes
of Thanksgiving and Christmas. This edition brings
you lots of activities and materials on these themes,
to make your classes even more fun. We are
including an illustrated Thanksgiving Story, Bingo
cards to introduce the colours in your classes,
fun games and various activities that can be
photocopied. This time our Picture Dictionary is on
the subject of Christmas. We also share with you
helpful tips for assessment at the end of the term.
Looking forward to meeting you again in
our next edition, keep up your great classes!
Happy Holidays!
See you in January!
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