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Administrators Message: Comemorando a Semana da Educação

Nosso Comitê Escolar emitiu uma proclamação comemorando a semana de 13 a 17 de novembro
como Semana Nacional de Educação. Se você não compareceu à Open House em agosto ou
gostaria de saber um pouco mais sobre a escola primária em Abington, você pode se juntar a nós
para uma turnê. Estaremos hospedando uma turnê na quarta-feira, 15 de novembro, que começa
às 1:00 e terminará às 2h15. Haverá uma breve apresentação sobre currículo e materiais utilizados
no Beaver Brook, seguido de uma visita guiada a um assunto especializado, horário de almoço e
várias salas de aula. Você pode distribuir este boletim ou divulgar a palavra que os membros da
comunidade são convidados a participar da nossa turnê, para que aqueles que não tenham filhos
na nossa escola e curiosos sobre a escola primária podem aprender sobre nossa escola. Este é um
passeio de visão geral, não específico para as salas de aula individuais. Aqueles que se juntam a
nós devem chegar ao escritório para se inscrever entre 12: 50-1: 00, então estaremos prontos para
caminhar alguns minutos depois da 1:00.
Mrs. Zinni and Mrs. Gover
Datas importantes
16 de novembro, 17
Conferências dos pais /
professores de graus 1-2 por
nomeação.
17 de novembro
Descarte às 12:15
Pequeno-almoço servido
Almoço servido
22 de novembro
Descarte às 12:15
Pequeno-almoço servido
Sem almoço servido
23-24 de novembro Sem escola
Thanksgiving feriado

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
PTCFast Conference Sign Up está aberto de 30 de out a nov. 15--Procure
as instruções e o link especial no papel rosa indo para selecionar a hora da
conferência para as notas 1-2.

Recurso especial: Dia dos veteranos
Durante a semana passada, nossos alunos cantavam músicas, liam livros,
assistiam vídeos e falavam sobre patriotismo e símbolos do nosso país.
Aprendemos sobre veteranos e liberdade, e temos a sorte de viver aqui,
onde todos os alunos podem participar da escola e aprender. Obrigado a
quem serve no nosso exército e agradecemos a família e amigos que os
apoiam.

28 de novembro
Reunião do comitê escolar
Biblioteca da escola
secundária no andar de cima
12 de dezembro
Descarte às 12:15
Pequeno-almoço servido
Almoço servido

Beaver Melhor foco: novembro
Apreciação
Expressando agradecimentos àqueles que nos
ajudam em casa ou na escola. Dizendo obrigado e
nomeando a forma como a pessoa o ajudou.
Exemplo: Obrigado por me deixar emprestar um
lápis.

Reunião do conselho escolar de 6 de novembro

Os membros do Conselho Escolar, com suporte tecnológico
fornecido pelo diretor assistente Lori Gover, criaram uma
pesquisa para obter sua opinião sobre prioridades orçamentárias
para o Beaver Brook no ano letivo 2018-2019. Por favor, clique no
link Survey Monkey para completar esta pesquisa de 2 perguntas.
A pesquisa está aberta agora até 22 de novembro.

Links importantes
APS Comida Services:

https://www.surveymonkey.com/r/MYPRV5C

coloque dinheiro em conta ou
veja o saldo da conta

A página do Beaver Brook Elementary é funcional. Confira fotos
sobre muitas atividades que acontecem na nossa escola.

PTO reunião de 6 de novembro
Mais uma vez, a equipe do PTO e do BBES deseja agradecer aos
voluntários, familiares e amigos doadores e parceiros de negócios que
contribuíram para o sucesso da nossa Booster Thon Fun Run.
Um lembrete é que você pode registrar seu cartão Stop & Shop:
www.stopandshop.com para o programa de suporte da escola A +.
Box Tops também arrecadou $ 624.90. Obrigado por cortar caixas de
caixa de produtos do General Mills e enviá-los para a escola. Continue
fazendo isso.
Discussão de possíveis eventos estudantis / familiares, como um Winter
Bair do País das Maravilhas ou uma Noite de cinema. Autor Evento a
partir de 7 de dezembro.
A próxima reunião é 4 de dezembro às 7-8 da manhã na cafeteria da
escola.

Grades 1-2 Parent/Teacher Conferences: 16 e 17 novembro
Grades 1-2 Conferências dos pais / professores: por marcação
Quinta-feira, 16 de novembro, e sexta-feira, 17 de novembro à tarde
Você está convidado a se inscrever on-line para agendar uma
conferência de pais / professor para uma das datas acima. Se você
não tem acesso à internet ou precisa de ajuda, envie uma nota ao
professor do seu filho antes de 15 de novembro para que ela possa
ajudá-lo a se reunir para uma conferência. As inscrições na linha estão
abertas até 11/15.
https://www.ptcfast.com/schools/Beaver_Brook_Elementary_School_2
Clique no link acima para agendar uma conferência.

Nurse Conley
Um lembrete: todos os medicamentos a serem administrados na escola
devem ser trazidos por um adulto e no recipiente da farmácia.
Ligue para a Sra. Conley no 781 982 2185 se tiver dúvidas.

http://www.abingtonps.org/
central_office/food_services.
php

Transporte
http://abingtonps.org/District%2
020172018/2017.2018%20Bus%20Ap
plications%203.pdf
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

