WOODSDALE WEEKLY
Woodsdale School

120 Chestnut St Abington MA 02351

Mensagem do diretor
Queridas famílias Woodsdale,
Há tantas coisas para se orgulhar desta
semana! Nossos alunos estão nos
impressionando com a aceitação deles,
eles procuram outros que parecem
precisar de alguém para brincar, incluir
tudo em suas atividades e ter recebido
boas-vindas a novos alunos que se
juntem a nossa escola. Os esforços da
Global Read Aloud começaram, com as
salas de aula lendo sobre o nosso robô
amigo Roz e suas aventuras na ilha obrigado novamente à PTO por fornecer
fundos para esses livros em toda a escola.
Você começará a ver materiais para o
Monster Mash e nossa fundação de
Boosterthon em breve, então fique atento
às mochilas!
Parabéns aos nossos vencedores de
sorteios da Stop & Shop A +: Tammy &
Lauren Shea, Sean & Jean Francis, Lorena
& Geovanna Rocha e Tracy & Luke
Charbonnier. Esses 4 vencedores de
sorteio ganharam um cartão de presente
de US $ 25,00 para parar e comprar para
os adultos e um passe de lição de casa
para as crianças!
Graças à comunidade de Woodsdale por
todos os seus contínuos comentários e
positividade - nós sentimos isso e isso nos
alimenta!
- Mr. Hawes
OCTOBER 6, 2017

Leitura noturna
A importância da leitura noturna não pode ser
suficientemente sublinhada. Nossos alunos da 3ª e 4ª
séries devem estar lendo todas as noites (ou no AM se
é isso que você pode gerenciar!) E os benefícios
desta prática estão amplamente documentados (veja
links abaixo).
Afaste-se dos métodos tradicionais e mude as coisas.
Se você tem um leitor relutante, tente ler com eles.
Peça ao seu aluno que leia em voz alta para irmãos ou
via FaceTime com um parente ... há toneladas de
opções!
Abaixo você encontrará um TEDtalk sobre o tema da
leitura noturna e um artigo que você pode achar
interessante.

Reading Homework Tips
TEDtalk: why we should be reading aloud to
children

Hands-off Play
Queremos aproveitar a oportunidade para obter todas
as partes interessadas da Woodsdale na mesma
página. Estivemos discutindo a necessidade de
eliminar o jogo prático no recesso. Não permitiremos
bater, puxar, combater, e outros movimentos
potenialmente perigosos ou prejudiciais.
Por favor, ajude-nos e continue essa conversa em
casa.

Contact Us
Jonathan Hawes, Principal
jonathanhawes@abingtonps.org

Click to follow
us on Instagram

Click to follow
us on Facebook

781-982-2180
ISSUE 9

Reserve a data
9 de outubro: NENHUMA
ESCOLA, dia de Colombo
11 de outubro: Conselho
Escolar, 4:30
11 de outubro: Fórum
Comunitário sobre Educação
K-12, 6 PM (Abington High
School)
13 de outubro: Prática de
evacuação de ônibus
24 de outubro: Boosterthon
Kick-off
27 de outubro: o retrato releva
30 de outubro: Monster Mash
em Woodsdale (6: 30-7: 30)

Reunião matinal
Esta semana, as Reuniões da Manhã em toda a
escola aproveitaram a oportunidade de tecer no
nosso foco de caráter de outubro (boas maneiras),
analisar as expectativas de produtividade em classe
e revisar as normas para a participação da Reunião
da manhã (nomeadamente controle de corpo,
comentários respeitosos e elogios) .
Nossos alunos estão compartilhando diariamente e
é tão poderoso, seja o recapitulação de um jogo de
futebol emocionante, celebrando um marco ou
falando sobre um problema com um amigo, para
ouvir nossos 8-10 anos de idade conversando sobre
suas conquistas e desafios é poderoso.
Esses momentos não são apenas importantes para
o clima da sala de aula, mas também estabelecem
as bases para a construção de relacionamentos
com colegas e funcionários.

Boosterthon

Estamos a um mês de distância do início do nosso
fundador de Boosterthon! No ano passado,
dedicamos os recursos captados à tecnologia, e você
superou nossas expectativas (mais de US $ 30.000
levantados!). Este ano, nossos fundos continuarão a
ser dedicados à tecnologia. Toda a tecnologia que
financiamos no ano passado permaneceu no BBES,
então precisamos de outro grande impulso para trazer
laptops e tablets para uso de estudantes aqui em
Woodsdale!

Global Read-Aloud

A partir de 2 de outubro, Woodsdale participará do
Global Read-Aloud. Esta iniciativa é uma ótima
maneira de fazer com que toda a escola
experimente algo juntos, ao mesmo tempo que
utiliza conexões em todo o mundo. Estaremos
usando o Skype para conectar-se com os leitores de
leitura em sala de aula (usando o livro The Wild
Robot) em todo o mundo e usaremos planos de
aula e atividades de outros países em outros países.
Pergunte ao seu aluno sobre esta emocionante
conexão a toda a escola, a partir de 2 de outubro!
Confira alguns recursos e informações aqui:

https://theglobalreadaloud.com/
OCTOBER 6, 2017

Picture Re-takes
- Oct 27

Links
Curriculum Night
Presentation
Important District Forms

How to Raise a Reader
(NY Times)
District Calendar
Woodsdale Facebook

Bedtime Math
Global Read-Aloud
Abington Public Schools:
Food Services
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