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Administrators Message: Eventos escolares
Maio e junho são os meses de um ano letivo em que você percebe que há muitos eventos escolares. Como pai / mãe ou
responsável, pode ser difícil selecionar qual evento participar; especialmente se você trabalha em um emprego, tem vários
filhos ou tem outras responsabilidades diárias. Você está convidado a convidar um parente ou amigo para participar de um
evento de celebração se você não estiver disponível. Você também pode pedir a seu filho que preste muita atenção ao evento
para que ele possa compartilhar os detalhes para contar uma história sobre a comemoração quando estiver junto em casa, se
você não puder comparecer ao dia ou horário desse evento.
O voluntariado em um evento é um pouco diferente do que ser um membro da audiência. Um exemplo é o dia de campo. Nossa
professora de bem-estar, Pulkinen enviou um aviso em busca de adultos dispostos e disponíveis para ajudar em uma atividade
em 30 de maio. Para ser voluntário, o adulto precisa preencher um CORI (antecedentes de investigação criminal devolvendo
um formulário com identificação válida), ser capaz de se movimentar pela escola e seus terrenos, ler e entender as diretrizes
voluntárias do BBES e seguir as instruções. Se um voluntário ficar doente e não puder comparecer naquele dia especial, você
não poderá enviar alguém em seu lugar. Por razões de segurança, os voluntários não podem ser transferidos para outro parente
ou amigo para enviar em seu lugar. Procure por datas e horários dos próximos eventos. Esperamos ver você se voluntariando ou
na platéia.
Ms. Zinni e Ms. Gover

Datas importantes
Quarta-feira, 16 de maio
Sala 27 Math mães às 1:30

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

Segunda-feira, 21 de maio
Grau K, 1-4 H Plantio em classe
Reunião da cidade - orçamento de
visualização

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.

Terça-feira, 22 de maio
Sala 6 visita biblioteca 9:30-11
Sala 22, 24 visita biblioteca 12:45
School Committee 7PM High School

Recurso especial: ALICE Treinamento de segurança como habilidade para a vida
Para um exemplo de treinamento, acesse https://www.alicetraining.com/resourcesposts/featured-videos/akron-city-schools/
Nosso distrito escolar está implementando o treinamento de segurança conhecido como
ALICE. A equipe participará de aulas on-line e cenários da vida real em 11 de maio e 11
de junho. Vamos adaptar esses treinamentos quando realizarmos simulações de segurança
com os alunos. ALICE é:
A- Alerta, fique atento a sons incomuns / pessoas que possam sinalizar perigo
L- Bloqueio, encontre um lugar seguro para estar, para que você esteja longe do perigo
I-Informe, informe os outros sobre o perigo se você puder ver ou ouvir (onde está)
C-Counter, se você não pode fugir, o que você pode fazer
E-evacuar, sair e encontrar sua classe / adulto longe do perigo
ALICE é uma palavra para ajudar a lembrar as escolhas acima quando houver perigo

23 de maio
Sala 27, 26 biblioteca visita 9:45
Quita-feira, 24 de maio
Sala 22h, 23 visita da biblioteca 9:45
Terça-feira, 29 de maio
Sala 7, visita da biblioteca 9: 30-11
Quinta-feira, 24 de maio - dia 25/25
Parada Vocab de grau 2 / piquenique
11-1 com a família
28 de maio, não escolar
30 de maio, dia do exercício

31 de maio
piscinas de maré na escola

Beaver Melhor Foco em Maio: Bom Esportismo
Aprender a ganhar e perder ajuda os alunos a serem
incluídos nos jogos. Fale sobre as regras a seguir para que
o jogo seja justo, autocontrole quando estiver chateado,
aplauda os outros quando eles fizerem um bom trabalho /
gol, e se revezando para ser o primeiro em um jogo.

School Council
Fizemos grandes progressos em direção ao nosso foco em aumentar nosso
uso da tecnologia para informar as famílias sobre eventos escolares. Este ano,
nossa página de Facebook do Beaver Brook Elementary Abington MA foi
ativada e cheia de fotos e panfletos de eventos. Com a ajuda de Justin S., da
Abington Cam, também aprendemos a usar dispositivos para criar vídeos
informativos sobre procedimentos escolares para ajudar os novos alunos a se
adaptarem à nossa escola. Devemos ter vídeos prontos para o início do próximo
ano letivo. Agradecimento aos nossos membros do Conselho Escolar: Carolyn
Russo, Deidre Zaccardi, Lauren Fitch, Nancy McSharry e membro do Comitê
Escolar Chris Coyle. Apresentaremos o resumo do Plano de Melhoria da
Escola na Reunião do Comitê Escolar de 5/22, juntamente com vários
apresentadores de estudantes.
May 7 PTO Atualização de reunião
Obrigado aos membros do nosso conselho executivo pelo seu tempo e esforços
em trabalhar juntos para o benefício de nossos alunos e funcionários: Susan
Nash, Jaclyn, Cleary, Stephanie Maxwell, and Carolyn Russo. Estaremos à
procura de pais / responsáveis que estejam interessados em candidatar-se a um
cargo, à medida que os membros do nosso conselho passarem para outras escolas
ou atividades escolares. Se você gostaria de saber mais para poder considerar um
cargo de tesoureiro ou secretário, por favor, venha para a segunda-feira, 4 de
junho, às 19 horas, na lanchonete de Beaver Brook.
Continue coletando e enviando rótulos Box Top. Nós recentemente ganhamos
$ 397.30. O financiamento do Booster Thon Fun Run continua a apoiar o ensino
e a aprendizagem com centenas de livros adicionados às coleções de salas de aula
e bibliotecas, incluindo a adição de livros em português / inglês para os alunos
pedirem emprestado. Os fundos também estão sendo usados para apoiar o Dia de
Campo do Aluno, que mostra atividades de exercícios e brincadeiras com
oportunidades de praticar bom espírito esportivo. Se você estiver fazendo
limpezas de primavera, traga roupas velhas, sapatos, lençóis, cobertores e bichos
de pelúcia para nossas caixas Bay State Textile no estacionamento.
Semana de Apreciação do Educador.

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
Gabinete de Saúde: Sra. Conley, R. N.
O clima da primavera pode mudar de frio para quente. Vemos flores e folhas em
flor, enchendo o ar com pólen. Aqui estão algumas dicas úteis para que seu filho
esteja seguro e confortável nesta temporada.
• Procure a informação do carrapato e como remover carrapatos flyer-fique calmo
quando você vê um carrapato para que seu filho fique calmo ao removê-lo
• Envie uma garrafa de água em vez de tosse para aliviar as gargantas secas
• Incentive a lavagem das mãos e rosto depois de jogar fora para remover o pólen
que poderia estar na pele
• Aplique protetor solar em casa antes de chegar à escola no dia do campo

