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Administrators Message À medida que nos aproximamos do 100º dia de escola, gostaríamos de lembrar aos nossos pais /
responsáveis sobre alguns procedimentos para nos ajudar a ter um dia escolar seguro e eficiente.
Chegada / Dispensa: o café da manhã está aberto pela porta da frente B de 8: 40-9 para adultos deixando cair crianças
Chegada do carro: o adulto permanece no carro, pois conduz o loop na entrada traseira entre 9-9: 15 AM com as crianças saindo do
veículo no lado direito e caminhando perto do edifício na área pintada de vermelho, fora da zona de tráfego em movimento
Desligamento de carro: os adultos ficam a pé na área fechada para obter filhos diretamente da equipe para que os alunos estejam
perto do professor em vez de fugir sem nos contar - nós conferimos a identificação se a pessoa da equipe não conhece você
Tardy ou Dispensa durante o dia: Por favor, passe a criança para o escritório para entrar atrasado, não para a sala de aula, então nós
sabemos
A criança está aqui. Envie uma nota com o tempo de demissão, o nome completo da criança e o número do quarto. Tivemos muitos
adultos chamando para mudar as rotinas de demissão, particularmente a última ½ hora do dia escolar. Esta é uma ação insegura, pois
não conhecemos todas as vozes por telefone e, por vezes, os alunos não estão nos seus quartos, e talvez não obtenha a mensagem.
Uma nota é um do dia da escola. Esta é uma ação insegura, pois não conhecemos todas as vozes por telefone e, por vezes, os alunos
não estão nos seus quartos, e talvez não obtenha a mensagem. Uma nota é um método mais seguro para mudar a demissão e reduzir a
ansiedade infantile.
Sra. Zinni e Sra. Gover

Datas importantes
15 de janeiro Sem escola Martin
Luther King, Jr. Day
17 de janeiro Os boletins de
notícias de kindergarten vão para casa
18 de janeiro Conferência dos pais /
professores da tarde do jardim de
infância por nomeação
19 de janeiro Sem escola K
Somente as conferências dos pais /
professores 18 de janeiro à noite e 19
de janeiro durante o dia

23 de janeiro School Committee
Discussão sobre o horário de início /
fim da escola no próximo ano. Retido
na biblioteca do ensino médio em
7PM
26 de janeiro e 2 de fevereiro
Desistência antecipada 12:15, gr k-2 e
AMK
No PM Kindergarten
Qua, 31 de janeiro 6:30PM
cafeteria - Evento de informação
envolvente K para adultos

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. Fique no topo das notícias da
escola fazendo parte da nossa lista de e-mail!

Recurso especial: Conferências de jardim de infância
Estudantes do jardim de infância não têm escola na sexta-feira, 19 de janeiro para que
nossos professores do K possam se encontrar individualmente com guardiões / pais com
um compromisso. Os compromissos também estão disponíveis para a noite de quinta-feira.
As inscrições da conferência estão online usando o link abaixo ou ligando o professor do
seu filho para selecionar uma hora para se encontrar.
www. PTCFast.com
https://www.ptcfast.com/schools/Beaver_Brook_Elementary_School_1
Você receberá o boletim informativo do seu filho no início da semana. Esta é uma
oportunidade para discutir o boletim e falar sobre como seu filho está fazendo na escola.
As conferências terão cerca de 20 minutos de duração.

Beaver Melhor foco: Janeiro
Perspective
Perspective significa pensar sobre como alguém sente ou
perguntando por que alguém diz ou faz algo diferente do que
você faz.
Uma figura de fala para falar em casa é "andar com os sapatos de
outra pessoa". Você conhece melhor?

Enfermeira Mrs. Conley
Os alunos que se inscreveram para os serviços de clínica odontológica do
Departamento de Saúde Pública na escola receberão um tratamento com flúor
como parte de seu programa. Isso ocorrerá na terça, 16 de janeiro, durante o dia
da escola. Os higienistas dentários voltarão em abril para a próxima visita de
limpeza de dentes.
Os alunos que retornaram o formulário para obter tratamentos semanais de
flúor têm recebido estes na manhã de segunda-feira. Obrigado aos voluntários
que ajudam a enfermeira a configurar os copos e bandejas para cada quarto.
Obrigado aos nossos professores que seguem as instruções para fazer isso na
aula.

Lembrete do ônibus
Com a neve e a estação chuvosa sobre nós, aqui estão alguns lembretes de
segurança. Os motoristas geralmente não conseguem ver os alunos sair de
carros ou fugir de calçadas / ruas. Certifique-se de que seu filho está esperando
no ponto de ônibus para fora, para que ele possa ser visto e apanhado. Se
houver um montículo de neve ou você sabe que os montes de neve nos cantos
ficam grandes, fale com o motorista sobre um lugar seguro para esperar perto
desse local. Você pode precisar conversar com um vizinho para ver se você
pode puxar um espaço para aguardar. Os motoristas de ônibus têm a segurança
do seu filho em mente e estão dispostos a verificar com o supervisor da
empresa de ônibus sobre fazer esses arranjos temporários até que o perigo de
neve nos cantos e calçadas tenha desaparecido

PTO
Reunião de 8 de janeiro
Junte-se a nós segunda-feira, 5 de fevereiro às 7PM se estiver interessado em se
voluntariar para ajudar com os eventos que chegam-Feira do Livro, Dança e Bingo
1. Obrigado a todos os que foram recolhidos nas caixas de caixa da General Mills, para
que possamos usar o dinheiro para atividades de estudantes. Por favor envie as suas
caixas antes da sexta-feira, 16 de fevereiro, a tempo para o nosso próximo envio.
2. Praça 1 A arte é um evento de memória onde os alunos criam um design de arte, então
podem ser colocados em canecas, adesivos, calendários, etc. por uma taxa. Será feito em
fevereiro ou março para estar disponível no início de maio.
3. Scholastic Book Fair será a semana de 28 de fevereiro a 6 de março. Este é um evento
para promover a leitura em casa e começar uma biblioteca doméstica. Se você está
interessado em se voluntariar para configurar ou embalar as prateleiras de livros naquela
semana, ou ajudar os alunos com suas compras, certifique-se de ter lido as diretrizes de
Voluntariado e possuir um formulário CORI no arquivo.
4. O planejamento começou em um Bingo Especial de Inverno Especialista em Dança e
Estudante em fevereiro e março.
5. Booster Thon Fun Run data será 25 de outubro

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

