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Mensagem do diretor
Queridas famílias Woodsdale,
Espero que todos tenham tido um bom
intervalo de Ação de Graças, estamos de
volta a ação esta semana com
oportunidades de aprendizagem mais
emocionantes!
Temos algumas experiências
enriquecedoras acontecendo ao longo do
mês de dezembro para a terceira e quarta
série. Os alunos da 3 ª série estão fazendo
passeios na biblioteca, a 4 ª série está
fazendo uma viagem ao Patriot Place na
próxima semana para participar de
algumas aplicações do mundo real de
matemática e medição, e toda a nossa
escola será tratada com uma
apresentação do Serviço Postal dos EUA
em que um novo selo será revelado em
Woodsdale e receberemos uma placa
para comemorar a ocasião.
Obrigado a todos aqueles que enviaram
itens para a nossa iniciativa Comfort
Cases. Os itens doados, sem dúvida,
ajudarão crianças durante esses
primeiros dias em cuidados adotivos.
Por último, lembre-se de que temos
alguns dias de lançamento antecipados.
Nossos estudantes são demitidos às
12:05 nestes dias e haverá almoço
servido.
- Mr. Hawes

Segurança na Internet

Esta semana, nas aulas de Tecnologia,
revisamos com nossos alunos como estarem
seguros quando estão online. Discutimos
quais informações devem ser consideradas
privadas (primeiro e último nome, endereço,
número de telefone, senhas, endereços de email, data de nascimento, etc.) e como fazer
escolhas seguras com o conteúdo.
Continuar essa conversa em casa é sempre
benéfico. Confira os links abaixo para mais
alguns recursos sobre o tema:

http://pbskids.org/webonauts/
https://www.thespruce.com/kidsonline-parents-guide-internetsafety-1258920

Conferências dos pais

Conferências dos pais estão acontecendo nos dias 14 e
15 de dezembro. As conferências da noite estão
acontecendo na quinta-feira 14 de dezembro das 5: 307: 30 PM. A sexta-feira, 15 de dezembro, é um dia de
lançamento antecipado (demissão às 12h05), com as
conferências que se realizam de 1:15 a 15:45.
Visite o link abaixo para agendar suas conferências.

https://ptcfast.com/schools/Woodsdale
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Reserve a data
1 de dezembro: início da
conferência on-line (4:00 da
tarde)
12 de dezembro: lançamento
antecipado, dia do
desenvolvimento profissional,
demissão às 12h05
14 de dezembro:
Conferências dos pais (5: 307: 30)
15 de dezembro: Early
Release (demissão às 12:05),
Conferências dos Pais (1: 153: 45)

Morning Meeting Corner

Aqui está uma amostra de algumas das
mensagens e atividades realizadas durante as
Reuniões da Manhã esta semana:
- O que fazer quando reconhece que você está
sem foco
- Estratégias e formas de trabalhar com algum
drama com colegas
- Formas de apoiar um aluno que é novo no clima e
na cultura da nossa escola
- Definir expectativas de trabalho e produtividade
- O que fazer quando você conhece um par está
fazendo uma escolha fraca

Woodsdale Segurança
O tema da segurança escolar tem sido um foco em toda a
cidade recentemente. Aqui, em Woodsdale, trabalhamos com a
nossa Equipe de Crises (composta por nosso diretor, diretor de
custódia, professor principal, secretário, psicólogo da escola e
enfermeiro) para percorrer e perfurar cada um de nossos
protocolos de segurança. Até agora, praticamos com nossos
filhos uma Evacuação Reversa (que aconteceria no caso de
termos estudantes lá fora e precisávamos entrar no prédio
devido a uma ameaça), uma Broca de Incêndio e um Refúgio no
Lugar (em que nós consideramos inacessível uma parte
específica do edifício, pedindo tudo para evitar e permanecer
nos quartos). Continuaremos trabalhando com os nossos
alunos, juntamente com o School Resource Officer Lynch, para
revisar e praticar protocolos de segurança ao longo do ano.

Links
TEDtalk: why we should be
reading aloud to children

Important District Forms
How to Raise a Reader
(NY Times)
District Calendar
Woodsdale Facebook
Bedtime Math
Abington Public Schools:
Food Services
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