Beaver Brook Elementary
1 Ralph Hamlin Lane, Abington, MA 02351

28 de Julho 2017

781-982-2185

Administrators Message

Estamos ansiosos para vê-lo em nossa segunda feira, 28 de agosto, Open House, das 3h30 às 5h30.
Nossos guardiões e funcionários têm trabalhado arduamente para desempacotar, limpar e
organizar, já que passamos de ser uma escola das classes 1 a 4 para se tornar uma escola de grau
K-2. Se você conhece alguém que se mudou para a área ou tem uma criança que terá 5 anos até
31 de agosto de 2017; Por favor, informe-os que estaremos abertos para o novo cadastro de
estudantes na segunda-feira, 7 de agosto, entre as 16 e as 16 horas. Novos alunos também podem
se registrar 16 a 17 de agosto de 9 a 3.
Se você está pensando em suprimentos escolares, confira a lista de cada série em nosso site.
Catherine Zinni
Lori Gover
Datas importantes

28 de Agosto
Casa aberta conheça o
professor 3:30-5:30 PM

29 de Agosto
A escola inicia as notas 1-2
Chegada 9:00 - 9:15 AM
Café da manhã chegada
8:45 - 9:00 AM
O despedimento é às 3:20

1, 4 de Setembro

Sem Escola

5 de Setembro
Primeiro dia de aula
Grau Kindergarten

14 de Setembro

Demissão 12:15 PM
Sem a tarde jardim de
infância
O jardim de infância
matinal permanece até
12:15 PM

27 de Setembro
Evento Curricular 6-7: 30 PM

Comunicação
Tem uma pergunta ou algo que gostaria que estivéssemos atentos?
Não hesite em contactar por e-mail e teremos o maior prazer em
ajudar.
catherinezinni@abingtonps.org
lorigover@abingtonps.org
Inscreva-se para a nossa lista de contatos constants:
http://conta.cc/2bf0lbL
Manutenção de escolas acadêmicas durante o verão
O verão é um ótimo momento para visitar a Biblioteca Pública de
Abington. Confira livros sobre tópicos que você achar interessantes,
aproveite uma excelente história ou encontre uma aventura! Vá
para www.abingtonps.org, em seguida, clique em Escolas em
seguida, Beaver Brook para baixar nossa foto de Sandcastle para
desenhar e / ou escrever sobre um livro que você gostou. Traga
para a escola na Open House ou na primeira semana para
compartilhar seu livro.
Cozinhe as receitas para praticar as frações e seguir as instruções.
Fale uma caminhada e observe os números da casa; Eles estão
aumentando ou diminuindo à medida que você viaja? Mantenha
um diário on-line ou em um caderno sobre atividades que você faz
ou pessoas que você conhece.

Jogue jogos para incentivar a tomada e como ganhar ou
perder.
Colocação
de classe / Carta de boas-vindas
A colocação da classe e as cartas de volta
para a escola serão enviadas a semana de 18
de agosto para o endereço que temos no
arquivo para você.

Educação especial
Se o seu filho recebeu serviços de educação especial no ano
passado em Abington e você não assinou / devolveu o IEP
(plano de educação individual) do seu filho, faça isso. Você
pode trazê-lo para o Escritório de Educação Especial do
Superintendente na North School 171 Adams Street entre 8: 30-3.
Precisamos saber se você está aceitando ou rejeitando serviços
para que possamos planejar os horários de pessoal e de entrega
de serviços. Obrigado

Links importantes
APS Food Services:
http://www.abingtonps.org/
central_office/food_services.
php

Bem-estar social e emocional
As crianças podem ter uma variedade de emoções
relacionadas ao regresso à escola. Alegria em ver amigos,
ansiedade sobre as expectativas em uma sala de aula diferente,
preocupação sobre eles saberão alguém, entusiasmo por
aprender a ler, etc.
Nosso próximo boletim fornecerá informações sobre rotinas,
menu do almoço e formas de ajudar com o retorno à escola.

PTO News/School Council
Alguns membros do PTO já começaram os preparativos para
outro ano incrível. Participamos de um webinar Booster-Thon Fun
Run, contamos centenas de Box Tops (continuamos coletando
General Mills e outros rótulos de produtos Box Top) e
estabelecemos a data da nossa primeira reunião de 2017-18.
Considere conhecer outros pais / responsáveis e voluntários para
ajudar com uma atividade ou evento. As listas de inscrição para
saber mais sobre atividades específicas estarão na Open House.
Nossa primeira reunião é segunda-feira, 11 de setembro, às 7h.
Nos encontramos na cafeteria do BBES. Esperamos vê-lo!

Sugestões de saúde para uma escola segura e confortável
☺ Lembre-se que as crianças precisam de um capacete quando
andar de bicicleta para
Para reduzir as lesões, de modo que evitem concussões
☺ Flip flops são para casa, não são seguros na escola
☺ As roupas confortáveis e as tênis são ótimas para a escola
À medida que as temperaturas flutuam e para um recesso ativo
☺ Traga uma garrafa de água (nome da criança nele) para uso em
sala de aula
Se você preferir o seu filho para evitar fontes de água
☺ As vacinas devem estar atualizadas para começar a escola

Transporte
http://abingtonps.org/District%2
020172018/2017.2018%20Bus%20Ap
plications%203.pdf
http://abingtonps.org/District%2
020162017/Bus%20Applications%20i
n%20PORTUGUESE.pdf
Clique aqui para obter
informações e formulários de
ônibus

