BEAVER BROOK ELEMENTARY SCHOOL
WINTER CELEBRATION OF SONG CONCERT
Where: Beaver Brook Elementary School gymnasium
When: Friday, December 21, 2018
Two shows of the same 35 minute concert

9:30 AM or 10:45 AM

We are excited to invite families to our first school-wide concert! We are hosting the same
concert twice to address audience seating limitations. The students will sing a variety of songs.
To have an enjoyable experience for everyone, please read the information below and share it
with those who may be attending the concert.
Student Performer Expectations: Students are expected to perform at both
concert times so each audience may have the same show. It is vital that all student
performers remain in school until after the second concert. If you are going to dismiss your
student for that afternoon, a note must be sent that morning stating the change in dismissal
(include child’s first/last name, homeroom #, dismissal change) so the office will have time to
update its dismissal lists for safety reasons. Since this is a memorable event, you may want
to have your child dress up for the concert.
Seating: Given the number of chairs available to set up in the gym, be advised there will be
limited seating. It is expected that guests will be considerate of each other so each family may
have 2 chairs. There will be some space for standing. We suggest kindergarten families attend
at 9:30, second grade families attend at 10:45, and those with multiple students or first
graders may attend either show so our audience is spread over the two sessions.
Entrance: Use Door B as it leads directly into the gym. Door opens at 9:15 and 10:25.
Parking: Spaces are in the side lot and across from softball fields and tennis courts.
*This will be recorded by Abington Cam for viewing at a later time.

BEAVER BROOK ELEMENTARY SCHOOL
CELEBRAÇÃO DE INVERNO DE CONCERTO DE MÚSICA
Onde: ginásio de Beaver Brook Elementary School
Quando: sexta-feira, 21 de dezembro
Dois shows do mesmo concerto de 35 minutos

9:30 AM or 10:45 AM

Estamos muito animados em convidar as famílias para o nosso primeiro concerto em toda a escola! Os
alunos irão cantar uma variedade de músicas. Nós estamos hospedando o mesmo show duas vezes para
abordar as limitações de audiência. Para ter uma experiência agradável para todos, leia as informações
abaixo e compartilhe-as com aqueles que podem estar presentes no show.
Expectativas do estudante: Espera-se que os alunos se apresentem em ambos horários de shows para que
cada público possa ter o mesmo show. É vital que todo estudante os artistas permanecem na escola até depois
do segundo concerto. Se você for despedir seu aluno naquela tarde, deve ser enviada uma nota na manhã
indicando a mudança na demissão (incluir primeiro / último nome da criança, numero da sala de aula,
mudança de demissão) para que o escritório tenha tempo de atualizar suas listas de demissões. razões de
segurança. Como este é um evento memorável, você pode querer que seu filho se vista para o show.

Assentos: Dado o número de cadeiras disponíveis para configurar no ginásio, ser avisado que haverá
assentos limitados. Espera-se que os hóspedes sejam atenciosos uns com os outros, para que cada família
possa ter duas cadeiras. Haverá algum espaço para ficar em pé. Sugerimos que as famílias do jardim de
infância freqüentem às 9h30, que as famílias da segunda série frequentem às 10h45 e que as pessoas com
vários alunos ou alunos da primeira série possam comparecer a um dos espetáculos, para que nosso
público se espalhe nas duas sessões.
Entrada: Use a porta B, pois ela leva diretamente para a academia. Porta abre às 9:15 e 10:25.
Estacionamento: Espaços estão no lote lateral e em frente a campos de softball e quadras de tênis.
* Isso será gravado pela Abington Cam para visualização posterior.
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