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Administrators Message: Planejamento para o ano letivo de 2018-2019
Enquanto junho apresenta muitas celebrações de final de ano para os alunos quando eles começam a transição para a próxima
série, também estamos pensando no próximo ano letivo. Para pais / responsáveis de alunos que entrarão no jardim de infância,
primeiro ou segundo grau; há oportunidades para você ter voz na educação de seu filho. Teremos algumas vagas para quem
deseja atuar no Conselho Escolar, que se reúne mensalmente após o início da escola, em outubro, e auxilia nas atividades e
desenvolvimento do Plano de Melhoria da Escola. O PTO procurará pessoas que queiram trabalhar juntas para organizar
eventos escolares divertidos para os alunos. Voluntários são bem-vindos em todo o edifício após uma revisão inicial das
diretrizes para ajudá-lo na logística do voluntariado em escolas públicas. Abaixo estão as datas e horários de início para que
você possa se preparar antecipadamente. Por favor, compartilhe esta informação com o seu provedor. Ms. Zinni e Ms. Gover
Segunda-feira, 27 de agosto das 3:30 às 5:30 Família Open House para visitar a escola e conhecer o professor da sala de
aula do aluno. O Open House de Woodsdale será de 4:00- 6:00 e Middle escola grau 5ª a 6ª série das 17:00 h às 19:00 h.
Quarta-feira, 29 de agosto Primeiro dia de aulas da escola 1-12 Quinta-feira, 30 de agosto - Segundo dia da escola 1 a 12
Sexta-feira, agosto 31 e segunda-feira, setembro 3 sem escola
Terça-feira, 4 de setembro Primeiro dia da série K e alunos da 1ª à 12ª série retornam à escola. O horário escolar de
Beaver Brook será de 9: 00-3: 05 com chegada mais provável entre 8:45-9:00 e despedimento 3:05-3:15.
Datas importantes
Segunda-feira, 11 de junho
Demissão às 12:15, no PM K
Escritório BBES fechado das 1:00
Terça-feira, 12 de junho Poesia
Grau 2
Sala 1, 2 às 11:15 Sala às 1:30
Sala 3, 13 às 10:30 Sala 12 às 11:00

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 Ou vá para o nosso site www.abingtonps.org e clique em
Inscrever-se no canto superior da página da Web.

Recurso especial: Você está se mudando para uma casa diferente?

13 de junho Visita do autor
Assembléias de 1 hora
Informações de segurança para os
pais 6PM na AHS
Quinta-feira, 14 de junho dia da
bandeira
Desgaste do Dia dos Espíritos em
vermelho, branco e azul
Sexta-feira, 15 de junho
Quartos 8, 9 Celebration at 2:15
Aluno de formação ALICE manhã
Segunda-feira, 18 de junho Brain
Show Evento de PTO para
estudantes durante o dia
Terça-feira, 19 de junho
Sala 21 Celebração em 2:00
Quarta-feira, 20 de junho
Último dia boletins para casa

Se você recentemente se mudou de Abington, por favor informe a secretaria da escola
por escrito. Precisamos que você preencha um formulário de permissão de liberação
de informações. Isso nos permite coletar registros para enviar para a escola da cidade
onde você vai viver para o próximo ano letivo. Nós também podemos fazer uma cópia
dos documentos que você pode precisar para se inscrever na escola em sua nova
cidade: boletim escolar, histórico de comparecimento, formulário médico, Plano de
Educação Individual (IEP) e / ou Plano de Acomodação (504). Também queremos
remover seu filho de nosso banco de dados para o próximo ano, para que você não
receba chamadas e mensagens automáticas em agosto.
Se você está se movendo dentro de Abington, por favor nos avise também. Estaremos
enviando informações em agosto, assim como um endereço preciso para seu filho.

Beaver Melhor Foco em Junho: Reputação
Como você quer ser conhecido?
Na escola, junho é um mês para os alunos pensarem
como são conhecidos pelos outros. Converse com seu
filho sobre como ele é percebido pelos outros e é uma
reputação positiva?

Treinamentos de segurança
Na segunda-feira, 11 de junho, a equipe participará dos cenários de treinamento
do ALICE com sessões de debate e discussões intercaladas com cada atividade
física. Para que todos os funcionários possam comparecer, os escritórios da
escola BBES serão fechados a partir de 1:00.
Na sexta-feira, 15 de junho, nossos alunos estarão praticando uma broca de
emergência para ALICE. Esse exercício envolve a leitura de partes do livro Eu
não estou com medo, sou preparada por J. Cook e ouço uma assembléia de toda
a escola comparando a história de ficção com o que nossa escola faz quando há
uma evacuação de alarme que não é de incêndio. Finalmente, nossos alunos
praticarão, com a equipe, diferentes maneiras de sair do prédio e saber onde
fica nosso local de reunião. Aluno de treinamento ALICE - 9: 30-11.
Saiba mais participando do 13 de junho às 18h, no auditório do ensino médio,
durante a noite de informações de segurança para pais / responsáveis.
A B C Contagem Regressiva dias de alegria
As categorias de contagem regressiva de alfabeto da próxima semana são:
Segunda-feira-S oculos de solusar
Terça-feira – T solusar uma camiseta
Quarta-feira - Uniforme um uniforme de esportes ou camisa de onda verde
Quinta-fiera- Ver vídeo em aula
Sexta feira- W Dia do cabelo selvagem
Sexta-feira -R Dia do Cabelo Selvagem
Último dia dos lembretes da escola
Quarta-feira, 20 de junho é o nosso último dia de aula e é um dia inteiro.
Boletins, notas de progresso da educação especial e notas de progresso do aluno
de inglês vão para casa em 20 de junho. Itens, incluindo aqueles na caixa de
perdidos e achados, deixados para trás pelos alunos após o último dia precisam
ser escolhidos até quarta-feira, 27 de junho ao meio-dia. Itens deixados para trás
serão descartados para que possamos começar a limpeza.

Escritório de Saúde: Sra. Mary Ellen Conley
Os medicamentos dos estudantes na escola precisam ser recolhidos por um
adulto às 3:45 de quarta-feira, 20 de junho. A medicação deixada na escola será
descartada. Se seu filho tomar regularmente medicação no próximo ano letivo,
certifique-se de que o médico do seu filho preencha o formulário de medicação
para que você o tenha no primeiro dia de aula. Entre em contato com ela pelo
telefone 781 982 2185 se tiver dúvidas ou precisar de informações. Conley está
se aposentando. Seu último dia é 21 de junho ao meio-dia.
3º graduadores entrando em Woodsdale
A Sra. Ambrose, enfermeira de Woodsdale, está solicitando aos adultos de
estudantes de 3ª série que entrem, que por favor encaminhem um Físico
atualizado de 01/09/2017 ou depois sobre o filho deles. Envie um e-mail para
debraambrose@abingtonps.org, envie-o por fax para 781 347 5241, deixe-o em
Woodsdale ou envie para a Woodsdale School, Attention Nurse Ambrose 120
Chestnut St, Abington, MA 02351.

Links importantes
APS Comida Services:

http://www.abingtonps.org/
central_office/food_services.
php

coloque dinheiro em conta ou
veja o saldo da conta
Devido o dinheiro por alguns
dias, resulta em um almoço
básico, e não na escolha do
almoço do seu filho. O almoço é
de US $ 2,50 por dia ou US $
12,50 por semana.
Seu filho deve poder lhe dizer
seu código de almoço de quatro
dígitos
Transporte
http://abingtonps.org/District%2
020162017/Bus%20Applications%20i
n%20PORTUGUESE.pdf
Clique aqui para obter
informações e formulários de
ônibus

Formulários, Calendário
distrital, Notícias escolares
podem ser encontradas na
página do distrito

www.abingtonps.org

