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Administrators Message: 2018-2019
As férias de abril estão aqui. Além da primavera, estamos pensando nos preparativos para o próximo ano letivo.
Estaremos buscando sua contribuição por escrito sobre o posicionamento de classe. Na terça-feira, 24 de abril, você
receberá uma carta explicando como desenvolvemos as listas de alunos do próximo ano. Você está convidado a nos
ajudar preenchendo a parte inferior da carta se tiver informações específicas que você acha que devemos considerar ao
criar turmas. Isso pode incluir: gêmeos - informe-nos para ficar juntos ou separados, se seu filho tiver interesses ou
talentos especiais que devemos conhecer, se seu filho estiver extremamente ansioso ou tímido, etc. Não aceitaremos essas
informações por e-mail, pois Entre em nossas contas JUNK para não recebê-las. Os educadores leem as cartas quando
colocam os alunos em listas de turma elaboradas. Se você decidir preencher o formulário, devolva-o à escola até as 16h
de segunda-feira, 7 de maio. Ele pode vir em um envelope rotulado como escritório ou para o professor atual de seu filho,
que o enviará ao escritório.
Os interessados em usar o sistema de ônibus para o transporte no próximo ano devem procurar na mochila na terça-feira,
24 de abril, pelo pacote de informações de ônibus. Taxas, regras e prazos a seguir estão incluídos. Os formulários de
ônibus devem ser devolvidos até 1 de julho, conforme indicado no pacote de ônibus. Mrs. Zinni e Mrs. Gover
Datas importantes
16 a 20 de abril
Nenhuma escola
Nos vemos segunda-feira, 23 de abril
Sábado 28 de abril
Limpeza da Primavera 10-1 BBES
jarda
Terça-feira, 24 de abril
Sala 8 biblioteca visita 9: 30-11
Terça-feira, 24 de abril
Comitê escolar 7PM
Biblioteca da Abington High School
Segunda-feira, 30 de abril
Demissão 12:15, não PM K
Segunda-feira, 7 de maio
Laboratório de tecnologia do conselho
escolar 5PM, PTO 7PM cafeteria
10 de maio
Demissão 12:15, não PM K
11 de maio
Demissão 12:15, não PM K

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 Você receberá este boletim nas sextas-feiras, juntamente
com outros avisos de e-mail da escola. Ou vá para o nosso site www.abingtonps.org e
clique em Inscrever-se no canto superior da página da Web.

Recurso especial: Chester Millet Prêmio
A cada ano, a comunidade é convidada a enviar indicações de um educador de
escola pública de Abington que demonstre um compromisso com os alunos e sua
aprendizagem que vai além das expectativas. Formulários para indicar um
educador (professor, paraprofissional, psicólogo, terapeuta, professor especialista)
estão disponíveis no escritório da escola ou em nosso site. Se você estiver
interessado em recomendar alguém para receber o Prêmio Chester Millett, envie o
formulário até segunda-feira, 30 de abril. Você pode enviá-lo em um envelope
diretamente para a Escola Frolio, os Escritórios do Superintendente 1071
Washington Street, Abington, MA ou para o Beaver Brook. escritório e nós vamos
enviá-lo para o escritório apropriado.

Beaver Melhor foco: abril
Empatia - como os outros podem estar se sentindo e
entender por que estão se sentindo assim. Você pode
discutir nossas assembléias nesta semana, em casa.

Gabinete de Saúde: Ms. Conley, R. N.
As férias escolares estão chegando e esperamos que os alunos possam passar
algum tempo ao ar livre. Mantenha estas dicas de segurança em mente à medida
que o tempo melhora.
Use um capacete ao andar de bicicleta, scooter ou patins.
Remova as cordas do capô antes de jogar em equipamentos de playground, como
slides.
Se for para a mata ou campos gramados, verifique se há carrapatos na pele.
Incentive a beber água em vez de refrigerante ou sucos quando as crianças estão
com sede.
Na escola, frequentemente saímos para o recreio. Vestir-se em camadas ajuda o seu
filho a ficar confortável. Um casaco usado pela manhã com uma temperatura de 30
pode ser muito quente para o recreio, mas um moletom quando a temperatura é de
50 pode ser apenas para a direita. O vento aumenta o frio, então um casaco pode
ser mais apropriado quando está muito ventoso. Por favor, mantenha os sapatos
abrtos, como chinelos e sandálias, em casa. Sapatos com dedos fechados, como
tênis, mantêm os pés do seu filho protegidos de estilhaços e dedos raspados ao
correr ou brincar em nossa área de playground.

Conversas sobre Segurança Doméstica
Esperamos que você reserve alguns momentos para visualizar os sites abaixo e,
em seguida, compartilhe as informações com seu filho em um nível adequado à
idade. O site KidSmartz abrange informações sobre o conhecimento do seu
ambiente e o que os alunos podem fazer quando podem estar em uma situação
insegura. A página de recursos do Departamento de Polícia de Abington tem
links para uma variedade de tópicos de segurança para crianças de adolescentes
a adultos. Você também pode pedir ao seu pediatra recursos sobre o tema da
segurança em locais públicos.
https://www.kidsmartz.org/StrangerDanger

http://www.abingtonpolice.org/apdnres.htm
Lembretes de segurança de chegada / descarte escolar
Paradas de ônibus: os alunos das classes K-2 devem estar esperando com uma
pessoa responsável pela manhã no ponto de ônibus. À tarde, a pessoa
responsável deve estar do lado de fora do ponto de ônibus para que o motorista
possa ver claramente que alguém está lá para buscar o aluno. Se você está dentro
de uma porta ou carro, o motorista do ônibus pode acreditar que ninguém está lá
e trazer a criança de volta para a escola.
Ao desembarcar do carro de chegada pela manhã: por favor, certifique-se de que
você está completamente parado antes de ter seu filho abrir a porta para sair do
carro. Os estudantes andam na zona vermelha longe dos carros enquanto se
movem para a porta do corredor.
Na área de recreio do recreio: segure a mão do seu filho ou faça com que ele
ande perto de você pelo estacionamento, pois há muito tráfego entrando e
saindo. Use a faixa de pedestres quando apropriado.
Brinquedos e cartões Pokemon no ônibus: Por favor, lembre seu filho Não
Negociação desses itens. Estamos tendo um problema com os alunos
negociando, em seguida, pedindo seu item de volta ou para mais itens. Guarde
esses itens em casa para mantê-los em segurança.

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

