
 

 

 

Goddard Public Schools Families, 
 
Please note the following updates in the school calendar for second semester. These modifications allow 
our staff time to plan, meet, and collaborate as we move through second semester. Students will not 
attend school on January 18, February 15, and April 2, 2021. 

Click HERE for the updated 2020-2021 school year calendar as of Monday, December 14. The 2020-
2021 calendar can always be found at www.goddardusd.com. 

Thank you for your continued support. 
 
Dane Baxa 
Director of Community Relations 
Goddard Public Schools 

  

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/20-21_calendar-updated_pd_days_12152020.pdf
http://www.goddardusd.com/


 

 

 
Familias de las Escuelas Públicas de Goddard, 
 
Tenga en cuenta las siguientes actualizaciones en el calendario escolar para el segundo semestre. Estas 
modificaciones permiten que nuestro personal tenga tiempo para planificar, reunirse y colaborar a medida que 
avanzamos en el segundo semestre. Los estudiantes no asistirán a la escuela el 18 de enero, el 15 de febrero y el 2 
de abril de 2021. 
 
Haga clic AQUÍ para ver el calendario actualizado del año escolar 2020-2021 a partir del lunes 14 de diciembre. 
El calendario 2020-2021 siempre se puede encontrar en www.goddardusd.com.  
 
Gracias por su continuo apoyo. 
 
Dane Baxa 
Director de Relaciones Comunitarias 
Escuelas Públicas de Goddard  

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/20-21_calendar-updated_pd_days_12152020.pdf
http://www.goddardusd.com/


 

 

 
Gia đình Trường Công lập Goddard, 
 
Xin lưu ý những cập nhật sau đây trong lịch học của học kỳ thứ hai. Những sửa đổi này cho phép nhân viên của 
chúng tôi có thời gian lập kế hoạch, gặp gỡ và cộng tác khi chúng tôi bước qua học kỳ thứ hai. Học sinh nghỉ học 
vào các ngày 18/01, 15/02 và 02/04/2021. 
 
Bấm VÀO ĐÂY để cập nhật lịch năm học 2020-2021 kể từ Thứ Hai, ngày 14 tháng 12. Lịch 2020-2021 luôn có 
thể tìm thấy tại www.goddardusd.com.  
 
Cám ơn vì sự hỗ trợ liên tục của bạn. 
 
Dane Baxa 
Giám đốc quan hệ cộng đồng 
Trường công lập Goddard 

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/20-21_calendar-updated_pd_days_12152020.pdf
http://www.goddardusd.com/

