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Looking ahead
Friday, June 7 at 6-7:30 ESL show at high school
Friday, June 7 Last Day of school kindergarten
Thursday, June 13 Last Day of school grades 1-2
Report Cards go home on last day of school

*******************************

Here are some useful links at your fingertips!
Communication
Transportation
Documents and Forms
Food Services
Facebook
Moving in June, July, or August?
If moving in Abington, please send your new address
and contact information to the office, along with
proof of residency, so we can update the data base.
Leaving Abington, let us know the new town and
come in to sign a permission form to mail records.
We hope to prepare records before June 30 so your
new school will have them to place your child in a
class and be aware of services your child may need.
Second graders going to third grade should inform
Woodsdale if they move during the summer.
Woodsdale School is located at 120 Chestnut
Street, Abington and their phone is 781-982-2180,
fax is 781-982-2184.

School Year 2019-2020
Students in grades 1-2 start the next school
year on Wednesday, August 28, 2019. Students
entering kindergarten start the school year on
Tuesday, September 3, 2019. Open House with
a school tour and to meet teachers will be on
Monday, August 26 in the late afternoon. Class
placement of teacher assignments will be
mailed after August 15 to the address the
school has on file.

Administrator’s Message
We wish everyone a healthy and safe summer. Please
take some time to visit the public library as there are
books to borrow and activities to join. Either read
with your child or provide time and books for your
child to read a few days each week. Cooking together
is a great way to incorporate math into the day.
Keeping a journal of the weather and events of summer
is another way to include writing in the day. Talking
with your child is a nice way to expand vocabulary.
Enjoy the warm, sunny days of school vacation!
Mrs. Zinni and Mrs. Gover

*******************************

Cafeteria Account Update
Money in your child’s breakfast/lunch account through
Nutrikids My Bucks will carry over to the next school
year. For those who owe money, please make payment
by the last day of school. You can send cash in a baggie
or envelope, a check made to Abington Public Schools,
or pay online. Also, there are some ice cream treats to
sell for 75 cents on Monday until they are gone.
Bus Transportation 2019-2020
Students who do not qualify for free busing but who
want to ride the bus for a fee need to have their form
and payment in by July 1 to Frolio School located at
1071 Washington Street (on hill above Beaver Brook).

Items left at school
Report cards, progress notes, and personal belongings
remaining at school after June 13, will be available for
pick up in the office between 9-2 until June 21.
Student Medicine in the Health Office
Medicines in the health office should be picked up by
an adult. Medicines left behind may be discarded after
June 14. Call the nurse at 781-982-2185 ext 4367 for
details about medicine drop off and forms to be
completed for the next year.
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Olhando para o futuro:
Sexta-feira, 7 de junho às 6-7: 30 show de ESL no
ensino médio
Sexta-feira, junho 7 Último Dia do jardim de infância escolar
Quinta-feira, 13 de junho Último dia de aulas
escolares 1-2
Os boletins vão para casa no último dia de aula
Aqui estão alguns links úteis
Communication
Transportation
ALICE K-12 Program
Documents and Forms
Food Services
Facebook

Movendo-se em junho, julho ou agosto?
Se estiver se mudando para Abington, por favor,
envie seu novo endereço e informações de contato
para o escritório, juntamente com um comprovante
de residência, para que possamos atualizar a base de
dados.
Deixando Abington, avise-nos a nova cidade e entre
para assinar um formulário de permissão para enviar
os registros. Esperamos preparar os registros antes
de 30 de junho para que sua nova escola os obrigue a
colocar seu filho em uma aula e estar ciente dos
serviços que seu filho pode precisar.
Os alunos da segunda série que vão para a terceira
série devem informar Woodsdale se eles se
mudarem durante o verão. Woodsdale School está
localizada em 120 Chestnut Street, Abington e seu
telefone é 781-982-2180, fax é 781-982-2184.
Ano Escolar de 2019-2020
Os alunos das séries 1 a 2 iniciam o próximo ano letivo na quarta-feira, 28 de agosto de 2019. Os alunos
que entrarem no jardim de infância começam o ano
letivo na terça-feira, 3 de setembro de 2019. Open
House com um passeio escolar e para atender os
professores será na segunda-feira, 26 de agosto no
final da tarde. A colocação em sala de aula das
tarefas do professor será enviada após 15 de agosto
para o endereço que a escola tiver arquivado.
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Mensagem do administrador
Desejamos a todos um verão saudável e seguro. Por
favor, reserve um tempo para visitar a biblioteca
pública, pois há livros para emprestar e atividades
para participar. Leia com seu filho ou forneça tempo
e livros para o seu filho. Criança para ler alguns dias
por semana. Cozinhar juntos é uma ótima maneira
de incorporar matemática ao dia. Manter um diário
do tempo e eventos do verão é outra maneira de
incluir a escrita no dia. Conversar com o seu filho é
uma boa maneira de expandir o vocabulário.
Aproveite os dias quentes e ensolarados das férias
escolares!

Mrs. Zinni and Mrs. Gover
Atualização da conta da cafeteria
O dinheiro na conta do café da manhã / almoço do seu
filho através do Nutrikids My Bucks será transferido
para o próximo ano letivo. Para aqueles que devem dinheiro, por favor, faça o pagamento até o último dia de
aula. Você pode enviar dinheiro em um saquinho ou envelope, um cheque feito para escolas públicas de
Abington ou pagar on-line. Além disso, há algumas guloseimas de sorvete para vender por 75 centavos na
segunda-feira até que eles se foram.

Ônibus Transporte 2019-2020
Os alunos que não se qualificam para o ônibus gratuito,
mas que querem viajar de ônibus por uma taxa, precisam ter o formulário e o pagamento até 1º de julho para a Frolio School localizada na 1071 Washington
Street (na colina acima de Beaver Brook).

Itens deixados na escola
Boletins, notas de progresso e pertences
pessoais remanescentes na escola após 13 de
junho estarão disponíveis para serem retirados
no escritório entre 9 e 2 de junho de 21.

Medicina estudantil no setor de saúde

Medicamentos no departamento de saúde devem
ser recolhidos um adulto. Medicamentos deixados
para trás podem ser descartados após
14 de junho. Ligue para a enfermeira no número
781-982-2185 ramal 4367 para obter detalhes
sobre a entrega de medicamentos e formulários
a serem preenchidos para o próximo ano.
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