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Administrators Message: O que nossos alunos estão fazendo?
Celebramos o 100º dia da escola. Cada aula participou de atividades que mostraram o que aprenderam nos últimos 100 dias. Nosso
tema foi: 100 Days Smarter. Os alunos examinaram as listas de palavras para ver quantas palavras mais sabiam ler, contabilizadas por
10, até 100, coleções compartilhadas de 100 objetos e problemas de matemática resolvidos igual a 100.
Quando não era o 100º dia da escola, os alunos estavam envolvidos em muitas outras atividades de aprendizado. Os alunos do
segundo ano têm construído invenções e escrevendo sobre suas características, além de aprender estratégias de adição e subtração de
2 dígitos. Mais e mais estudantes se mudaram para livros de capítulo de leitura. Os alunos da segunda série têm procurado evidências
em livros para apoiar suas respostas em questões de compreensão. Os alunos do primeiro ano têm escrito cartas que incluem
saudações, perguntas e frases no mesmo tópico e um fechamento. Eles continuam a aumentar suas habilidades fonéticas ao ler
palavras desconhecidas e aumentar a compreensão das palavras de vocabulário. Os alunos da primeira série podem adicionar e
subtrair fatos além de 10, além de usar 10 quadros para contar números de até 100. Kindergarteners está terminando sua unidade em
lobos, aprendendo vocabulário científico e construindo telhas com blocos enquanto mostra seu conhecimento de forma e estabilidade.
Os alunos do jardim de infância podem ler palavras de vogais curtas, resolver problemas de palavras com respostas até 10 e ilustrar o
início / meio / final das histórias. Visite nossa página do Beaver Brook Elementary para fotos da semana.
Mrs. Zinni and Mrs. Gover

Datas importantes
19 a 23 de fevereiro
Semana de férias escolares
26 de fevereiro
Arranque de Fundos de PTO do saco
misto começa

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.

Terça-feira, 27 de fevereiro às 9:30
Salão 9 da Biblioteca Pública
27 de fevereiro às 7PM
Comitê Escolar no ensino médio
Discussão sobre a proposta do dia
inteiro K e alteração nos horários de
início / fim do próximo ano

1 a 6 de marco Feira do livro
Aulas da classe individual em
breve
Segunda-feira, 5 de março
Conselho Escolar 5PM em laboratório
de tecnologia
PTO às 7PM na cafeteria
Quinta-feira, 8 de março às 12:15
Despedida antecipada, não PM K
30 de marco
nenhuma escola

Recurso especial: Salte corda para saúde cardíaca com Ms. Pulkinen
Nossos alunos estão aprendendo sobre hábitos de escolha de vida positivos em suas aulas
de saúde e educação física em fevereiro. Eles vão pular a corda e participar de outros
exercícios que são o começo de fazer escolhas saudáveis para o coração. Somos parceiros
da American Heart Association. Um envelope de angariação de fundos foi enviado para
casa e você pode criar uma página pessoal de angariação de fundos em
www.heart.org/jump. Os alunos podem fazer a diferença na vida das pessoas! Pergunte à
família e amigos se eles gostariam de doar. As doações serão devidas até quarta-feira, 28
de fevereiro. Faça cheques a favor da American Heart Association.
Seja ou não uma doação, nossos alunos saberão sobre a importância de mais frutas /
vegetais e menos bebidas açucaradas, além de exercitar diariamente.

Beaver Melhor foco: Amizade
Em casa, fale sobre: o que faz uma pessoa um bom amigo? Sou
um bom amigo? O que acontece quando os amigos discutem?
Alguns livros para ler incluem: You are Friendly por T Snow,
Just My Friend and Me por M Mayer. Berenstain Bears e o
problema com os amigos, Elmer the Elephant by D McKee

RAH RAH Reading Update: janeiro leitura resultados
Todas as nossas salas de aula têm alunos lendo em casa, completando seus
formulários RAH RAH e retornando para a escola. Os funcionários estão
orgulhosos de cada classe pela leitura.
Nossos alunos leram 62.000 minutos para o mês de janeiro. Vamos continuar
em fevereiro e ler durante a semana de férias!
Essas classes alcançaram os melhores minutos de leitura em sua série,
ganhando a bandeira de leitura pendurada nas portas da sala de aula.
Jardim de infância: sala 23 alunos da Sra. Fedrick com 3.800 minutos
Grau 1: sala 9 alunos da Sra. Stutman com 4.300 minutos
Nível 2: Sala 3 Estudantes da Sra. Flynn com 8,700 minutos

Lembrete perdido e encontrado
Chapéus, luvas, mitenes, camisolas, frascos térmicos e casacos estão na mesa
perdida e encontrada. Pedimos aos alunos que vejassem a mesa para encontrar
suas roupas e garrafas que faltavam. Todas as roupas serão doadas para a
Baystate Textile Box durante as férias de fevereiro. Nós lembramos que você
rotule a roupa na etiqueta interna com o nome do seu filho para que possamos
devolvê-lo.

Gabinete de saúde: Ms. Conley
Gripe? Vírus estomacal? Strep Throat? Resfriado comum? Alergias?
Às vezes, é difícil descobrir qual a doença que seu filho tem quando os
sintomas são freqüentemente semelhantes. Se o seu filho vai ao médico e
recebe um diagnóstico, envie a nota do médico para a escola para que
possamos rastrear doenças graves e focar limpeza adicional nas salas de aula
com essas doenças.
Nós encorajamos nossos alunos a lavar as mãos antes de comer e depois de
usar o banheiro. Os estudantes recebem tempo para fazê-lo a caminho do
almoço. Temos desinfetante para mãos na linha do almoço para aqueles que
querem usá-lo. Por favor, lembre seu filho para tossir / espirrar no cotovelo, em
vez de sua mão. Mantenha seu filho em casa se tiver febre ou vomitar.

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
Congratulamo-nos com o nosso terapeuta de fala / linguagem
adicional, Sra. Sandra Solano, que começa 14 de fevereiro.
Abington St. Patrick’s Day Parada
Esperamos juntar-se às festividades de Abington para o Dia de São
Patrício ao criar um flutuador e ter estudantes, funcionários e famílias do
Beaver Brook no desfile anual. O desfile é 18 de março às 1PM, então
salve a data. Olhe em boletins futuros e na nossa página do Facebook para
informações de reunião de planejamento de pais.

