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Administrators Message: Beaver Brook é uma incrível comunidade de famílias
Duas tempestades próximas, cada uma com resultados que afetam as famílias e funcionários do Beaver Brook - Dilúvio de
chuva, sem poder, árvores caídas que danificam casas e veículos, inundações, neve e gelo, comida estragada jogada fora e falta de
calor ou internet. No meio desses desafios, houve muitas pessoas que melhoraram a vida ...
Voluntários do PTO que vieram para a Feira do Livro em chuva torrencial e adicionaram um dia para que os alunos pudessem
experimentar a emoção de um novo livro, guardiões e departamentos da cidade limpando depois das tempestades, manutenção e
equipes elétricas abordando danos de energia e instalações, policia / fogo / respondentes de emergência que mantêm a segurança na
cidade, famílias e funcionários que hospedam pessoas sem poder ou doando para aqueles que perderam pertences ou sua casa,
substitutos de pessoal e voluntários da biblioteca que enfrentam o clima e a falta de poder em casa para ir à escola, pais / responsáveis
que dirigem seus crianças de / para a escola enquanto se mantêm fora da cidade, funcionários reconfortantes e ajudando-os a se
adaptarem aos desafios temporários desses eventos. Queremos expressar nosso agradecimento a todos por sua dedicação e atos de
bondade!
Além disso, enquanto nos concentramos na segurança do clima na semana recente, Abington continua a se concentrar na
segurança pessoal. Você é convidado para um Painel de Segurança Escolar na terça-feira, 13 de março, a partir das 18h30,
hospedado na sala de seminários de Abington High School (1º andar, além do escritório principal). Polícia e Administradores
Escolares participarão de um diálogo sobre medidas relativas à segurança escolar. Devido à sensibilidade do conteúdo, este é um
evento para adultos.
Mrs. Zinni and Mrs. Gover

Datas importantes
11 de marco mova o relógio à frente
Una hour
12 de marco
School council 5PM tech lab
Parada 6PM and PTO 7PM e cafeteria
Mixed Bag Fundraiser termina hoje

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.

14-15 de março Viagem de campo
de aquário

Wed 3/14 sala 3, 11, 12
Thur 3/15 sala 1, 2, 13
Sexta-feira, 23 de março
Cartões de relatório; Grades 1-2,
educação especial e notas de
progresso ir para casa
27 de março Quarto 21 Sra. Maguire
Viagem à biblioteca
29 de março Toe Jam Puppet Show
9:45 e 12:45 Graus PK, K
Somente estudantes
29 de março Bingo
Grades K, 1, 2 cafeteria
6: 30-7: 30 pm
Acompanhado por um adulto
Sexta-feira, 30 de marco no escola

30 de marco
nenhuma escola

Recurso especial: Salte corda para corações pela professora Ms. Pulkinen
Beaver Brook Elementary School fez um tremendo trabalho na obtenção de
fundos para a American Heart Association. Um total de US $ 9305,00 foi coletado
de amigos e famílias de nossos alunos do Beaver Brook. Mais uma vez, estou tão
impressionado com a generosidade da nossa comunidade! A missão da American
Heart Association é apoiar a prevenção de doenças cardiovasculares, acesso a
cuidados de qualidade para pacientes cardiovasculares e pesquisa de doenças
cardíacas / AVC. Nossos alunos também aprenderam muito sobre escolhas
alimentares saudáveis e incluindo exercícios em suas vidas diárias. Obrigado,
novamente, do fundo dos nossos CORAÇÕES.

Beaver Melhor foco: Pertencendo
Os alunos podem pertencer a muitos grupos: família, classe,
escola, equipe, clube, etc. Fale sobre como eles sabem se eles
pertencem a um grupo e como eles podem ajudar os outros a se
juntarem a um grupo. Leia o livro The Sneetches do Dr. Seuss.

Registo de pré-escolar para 2018-2019 Kindergarten
Se você conhece uma família com uma criança com 5 anos de idade até 31 de
agosto de 2018 e não está registrada para as aulas de jardim de infância do
próximo ano, incentive-os a chamar nossa secretária, a Sra. Hitchins, para
agendar uma consulta de registro. Os formulários e os detalhes sobre o registro
estão no site www.abingtonps.org - clique em Escolas - clique em Beaver
Brook - clique em Jardim de infância.

Lembretes de viagem de campo
As viagens de campo são uma extensão do aprendizado fora da escola. No entanto, as
expectativas de comportamento são as mesmas: corpo calmo, seguro sentado no
ônibus, respeito dos outros e propriedade, voz silenciosa, espera uma volta, corpo a si
mesmo e boas maneiras. Por favor, reveja essas expectativas de comportamento com
seu filho alguns dias antes de ele / ela participar de uma viagem de campo. Os alunos
devem estar a tempo para que eles possam andar de ônibus. Perder o ônibus de viagem
significa que eles ficam na escola.
Os pais / guardiões devem ler cuidadosamente as informações enviadas para casa sobre
uma viagem e coisas para trazer ou não trazer. Os recipientes de vidro e o refrigerante
ficam em casa. Faça um almoço fácil de almoçar para uma viagem de um dia inteiro.
Use sapatos confortáveis para andar. Se um acompanhante, fumante e E-vaping não são
permitidos. Traga uma bolsa pequena, pois você receberá uma lista de estudantes,
tecidos / luvas / bandaids e pode precisar de um telefone celular para acompanhar o
tempo ou para ligar para a escola se ocorrer uma emergência. Reveja seu pacote de
diretrizes voluntárias novamente antes de acompanhar uma viagem de campo.

Tempo de início do time e fim da escola para o ano 2018-2019
Por favor, compartilhe esses horários com seus provedores de creche para o próximo
ano. Também espere que a escola comece no próximo ano na última semana de agosto,
então planeje em conformidade.
Graus K, 1, 2 Beaver Brook Elementary 9: 00-3: 05
Grau K AM Beaver Brook Elementary 9: 00-11: 40 AM
Grade K PM Beaver Brook Elementary 12: 15-3: 05 PM
Classificação 3, 4, Woodsdale Elementary 8: 40-2: 45
Grau 5-8 Abington Meio 7: 50-2: 22
Grau 9-12 Abington High 7: 25-1: 57
O horário pré escolar 8: 20-10: 55 da tarde é 11: 35-2: 10 da tarde

Evento reprogramado de inscrição pré escolar pré-escolar de Abington
Os pais / responsáveis, de crianças de 3 ou 4 anos, de 31 de agosto e de
treinamento de banheiro, são convidados a se inscrever para a pré-escola na
quarta-feira, 14 de março, das 8: 45-1: 45 na pré-escola no 201 Gliniewicz Way.
Ligue para 781-982-2195 para obter detalhes.
Abington St. Patrick’s Day Parada
Nós juntaremos às festividades de Abington para o Dia de São Patrício,
criando um flutuador e tendo alunos, funcionários e famílias do Beaver Brook
participarem do desfile anual. O desfile é 18 de março às 1:00PM. Venha ao
encontro de planejamento do BBES com o Sr. Bailey na segunda-feira
12 de março na cafeteria e 6:00 PM.

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

