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Mensagem do diretor
Caro Woodsdale Famílias,
O que uma semana, que ano!
Nós encerramos a semana hoje com
um dia cheio de ação. MUITOS
agradecimentos à Sra. Sullivan e a
todos os voluntários dos pais por seu
trabalho para tornar nosso Dia de
Campo um evento tão divertido!
Analisamos a apresentação e o
exercício do ALICE com cada aluno
hoje também, fechando o ciclo de
treinamento que funcionários, alunos
e administradores participaram neste
ano. Somos gratos pela ajuda que
recebemos do Departamento de
Polícia de Abington durante todo este
processo.
Ao refletir sobre o ano, fiquei
impressionado com toda a equipe da
Woodsdale e não posso deixar de ficar
animado com nosso crescimento
contínuo. Tivemos um ano de muito
sucesso este ano - nem um único
funcionário ou estudante trabalhou
aqui na Woodsdale School no ano
passado e nos unimos para fornecer
uma cultura forte e uma escola
brilhante e convidativa ... não é uma
tarefa pequena! Agradecemos à
comunidade de pais pelo seu apoio,
elogios e incentivo à melhoria.

ALICE & nossas escolas
O treinamento dos alunos da ALICE
ocorreu no dia 15 de junho, combinando a
leitura em sala de aula, uma apresentação
da administração e uma apresentação de
uma evacuação. Através deste treinamento,
fomos capazes de aumentar a
conscientização dos alunos sobre as
opções que eles têm disponíveis no caso
de uma emergência. À medida que seus
alunos continuarem a processar as
informações que fornecemos hoje e ao
fazer o treinamento de hoje como uma
família, sinta-se à vontade para entrar em
contato, se necessário.

Leitura de verão
Clique nos links abaixo para conferir
alguns livros de leitura de verão
recomendados. Nós temos algo para cada
gênero e algumas recomendações de
nossa equipe!

Gr 3 Leitura De Verão
Gr 4 Leitura De Verão
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Reserve a data
15 de junho: apresentação e
exercícios do ALICE
15 de junho: dia de campo
18 de junho: celebração da 4ª
série
20 de junho: último dia de
aula!
27 de agosto: CASA ABERTA,
das 16h às 18h

Morning Meeting Corner
Com a implementação bem-sucedida do
Morning Meeting em toda a Woodsdale
School, estamos empolgados em trazer isso
para os nossos amigos do Grade 2, entrando
na 3 série em Woodsdale no outono.
Visualizamos o formato do Meeting da Manhã
e da Reunião da Escola quando os alunos de
Beaver Brook visitaram o início de junho,
continuaremos a usar esse espaço para
atualizar os pais sobre o que está acontecendo
nas Reuniões da Manhã a cada semana.

Gr 4 Celebration
Nossa celebração Gr 4 está sendo realizada na
segunda-feira, 18 de junho, das 12:30 às 2:30. Por
favor não se esqueça de verificar o link abaixo

Gr 4 Celebration!

Mover-se

Se você antecipar a mudança durante o verão,
aguarde a corrida de agosto e nos informe sobre
alterações nos endereços ou informações de contato.
Nós vamos ter a certeza de atualizar durante todo o
verão. Ligue ou envie um e-mail para o Sr. Hawes ou a
Sra. Greenlaw e nós podemos ajudá-lo!

Biblioteca Abington
O Children Room na Biblioteca Pública de Abington
estará dando início ao seu Programa de Leitura de
Verão na quinta-feira, 21 de junho, às 14h. O tema para
o verão é “Libraries Rock!” Haverá jogos, uma cabine
de fotos e brindes. Enquanto estiver lá, pegue um
pacote de registro de leitura de verão e inscreva-se em
um cartão de biblioteca, se você ainda não tiver um.
600 Gliniewicz Way (ao lado da prefeitura)
781-982-2139. Peça a senhorita Amy!

JUNE 15, 2018

Links
Code.org
Explaining the News
Mrs. Feeney's Art Weebly
Important District Forms
How to Raise a Reader
(NY Times)
ALICE: K-12 program
Woodsdale Facebook
Bedtime Math
Abington Public Schools:
Food Services
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