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Feliz Ano Novo
Olhando para o futuro
Segunda-feira, 7 de jan. às 4:45 Conselho Escolar
Segunda-feira, 7 de jan. às 19:00 PTO na cafeteria
Segunda-feira, 21 de jan. nenhuma escola, dia de
Martin Luther King
Sexta-feira, 25 de jan. Boletins para casa, jardim de
infância
Sexta-feira, 25 de jan., Relatórios intermediários
voltam para as séries 1 e 2
Sexta-feira, 25 de jan., Demissão Antecipada às 12:00
Terça-feira, 29 de janeiro, noite de informações para
os alunos do jardim de infância, das 18h30 às 19h30.
**********************************

Aqui estão alguns links úteis ao seu alcance!
Comunicação
Transporte
Contato constant
Calendário Distrital
Facebook
Programa ALICE K-12
Documentos e Formulários
Serviços alimentícios
Conselho Escolar
bbesfeedback@abingtonps.org
Comentários / Sugestões
Agora temos um link para você se conectar conosco sobre o
feedback e / ou sugestões bbesfeedback@abingtonps.org,
por favor, sinta-se livre para nos deixar uma mensagem
sobre qualquer assunto que você deseja saber mais sobre.
Basta clicar no link abaixo na coluna de links e nos deixar
uma mensagem. Tanto a Sra. Zinni quanto a Sra. Gover
serão notificadas e uma delas entrará em contato com você
sobre seu feedback / sugestão.

Mensagem do administrador
Bem vindo de volta à escola. Esta newsletter está indo para
casa como uma versão em papel esta semana, em seguida,
estará disponível em nosso site ou através de seu e-mail. Por
favor, inscreva-se no Contato Constante para receber nossa
newsletter por e-mail. Vá para abingtonps.org e clique em Join
Our Mailing List no topo da tela.
Sra. Zinni e Sra. Gover

Reunião matinal

Em janeiro, nosso foco será o estabelecimento de metas. Os alunos
pensam sobre o que querem aprender ou se tornar melhor durante o
próximo ano e como planejar para alcançar seu objetivo. Os pais podem
querer ajudar com isso em casa também.

Contas de Almoço

Guardiões / Pais que se registram em Meus Bucks para pagar ou
adicionar dinheiro à conta de almoço de seus filhos podem seguir as
instruções em Food Service (no site www.myschoolbucks.com) para
receber um alerta eletrônico quando a conta estiver baixa fundos .

Mensagem importante

O clima de inverno chegou! A enfermeira forneceu coletes a vários
estudantes esta semana para pedir emprestado. Por favor, tenha seus
filhos vestidos dequadamente em camadas, jaquetas mais pesadas e
chapéus / luvas. As doações de peles estão disponíveis se você entrar
em contato com a enfermeira. Sua extensão é 4367 e o email é
michelle.apazidis@abingtonps.org para deixar uma mensagem a
qualquer momento.
Jardim de Infância para 2019-2020
Para aqueles com uma criança de 5 anos antes de 1 de setembro de
2019, estamos tendo uma noite de informações sobre o processo de
registro de jardim de infância do próximo ano. Será terça-feira, 29
de janeiro das 18h30 às 19h30, com um cancelamento devido à noite
do clima na quarta-feira, 30 de janeiro. Este evento irá informá-lo do
processo de registro, documentação exigida e dias e horários para o
registro. lugar primeira semana de março de 2019

Organización de padres y maestros
Feliz Ano Novo!
Nossa próxima reunião é segunda-feira, 7 de janeiro às 19h
na lanchonete Beaver Brook. Esperamos que você possa se
juntar a nós!
Segundo grau
Feliz Ano Novo! Os alunos da segunda série estão
trabalhando em suas resoluções de Ano Novo. Nós também
estamos ansiosos para ter a apresentação do Balão da Terra
na próxima semana, seguida por Passaportes ao redor do
mundo, onde os alunos aprenderão sobre cada continente.

Testes DIBELS e ACCESS
Em janeiro, avaliamos os alunos para que possamos medir o
progresso dos alunos no meio do ano letivo. O teste ACCESS
é feito com nossos alunos de Aprendizado de Inglês. Nós
olhamos para ouvir, falar, ler e escrever usando o inglês. Os
resultados chegarão às famílias em maio, pois este é um teste
estadual para que as pessoas fora da escola pontuem os
resultados.
DIBELS mede habilidades fônicas, fluência de leitura de
frases e uso de sons para descobrir palavras desconhecidas
(palavras sem sentido). Nós pontuamos isso na escola e
usamos os dados para formar grupos de leitura para os alunos
que precisam de suporte extra de fonética ou fluência.
Também ouvimos os alunos lendo palavras de visão. Estas são
palavras difíceis de serem ditas, como ONCE, THE, WAS
Da Enfermeira - Ms. Apazidis
O meu filho deve ficar em casa ou ir à escola? ”É um dilema
para muitos. Aqui estão as diretrizes. Fique em casa:
Febre de 100 ou mais, diarréia, vômitos - até que esteja livre
deles por pelo menos 24 horas sem o uso de remédios. Fique
em casa: Doença que precisa de antibióticos - consulte o
médico sobre quando retornar à escola. Adulto deve trazer
remédio em recipiente de farmácia com ordens de médico
para a escola para que a enfermeira sabe o que e quando dar o
remédio na escola.
Frio típico, Venha para a escola: Lembre o seu filho de tossir
ou espirrar no cotovelo. Isso reduz os germes nas mãos que
se espalham através dos botões das portas e tudo o mais.
Você pode querer enviar tecidos para o seu filho para manter
em sua mesa e mostrar como assoar o nariz se eles ainda não
sabem.
Venha para a escola: temperaturas frígidas levam a lábios e
pele rachados. Você pode querer usar vaselina, Aquaphor ou
outro protetor labial / loção. O envio de uma garrafa de água
para beber durante o dia também os mantém hidratados e
reduz o espalhamento de germes através de bebedouros
compartilhados.
Asma: Entre em contato com a enfermeira no número
781 982 2186 ramal 4367 sobre o plano específico de asma e
os tratamentos do seu filho. Medicamentos devem ser
rotulados e vêm com ordens de uso do médico, trazidas por
um adulto.
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Endereço, número de telefone, alterações legais
Endereço Se você se mudou para uma nova casa ou
apartamento em Abington, por favor envie uma nota ou
ligue para a escola para nos informar sobre a mudança para
que possamos atualizar a base de dados. Se você se mudou
para outra cidade, precisamos que você preencha um
formulário de permissão para que possamos enviar os
registros para a próxima escola. Também podemos imprimir
um boletim, IEP, plano 504 ou outros documentos para que
você possa levá-los a se registrar em sua nova escola.
Trabalharemos com você para descobrir um último dia para
que seu filho possa dizer adeus antes de sair da escola.
Telefone Verifique se o seu telefone consegue receber
chamadas. Você também pode querer atualizar suas
informações de contato do telefone para que possamos
entrar em contato com você através do nosso serviço de
chamada telefônica automatizada em caso de cancelamento
do dia de neve. Nossa enfermeira também espera ter um
número de trabalho que possa usar no caso de seu filho ser
ferido ou ficar doente.
Legal Se o seu filho tiver uma mudança de nome legal
ou houver uma mudança na custódia, leve o documento ao
escritório para que possamos fazer uma cópia dos alertas
da nossa base de dados.

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

Segurança de Demissão
Os adultos devem enviar uma nota com os nomes e
sobrenomes das crianças, bem como o nome do professor
da sala de aula ou o número do quarto, se o filho estiver
sendo demitido antes da escola. Os adultos que buscam os
alunos no escritório devem ficar no escritório, em vez de
no salão, para que os funcionários do escritório saibam
quando a criança foi embora com o adulto. Os alunos que
visitam o médico ou o dentista podem apresentar uma nota
"Foi visto no consultório do médico hoje", que podemos
adicionar à seção de motivos justificáveis do seu filho no
banco de dados de presença.
Transporte À medida que as estações mudam, os
motoristas de ônibus querem lembrá-lo de que os alunos
precisam esperar do lado de fora, onde podem ser vistos no
ponto de ônibus da manhã. À tarde, a pessoa responsável
que espera para pegar o filho deve estar do lado de fora
para que o motorista possa vê-lo quando deixar a criança de
lado. Também, por favor, lembre seu filho de usar uma voz
calma ao falar no ônibus e ficar sentado no assento por
razões de segurança.
Segurança do estacionamento
Para adultos dirigindo ou andando pelo estacionamento no
momento da demissão, por favor, esteja atento ao trânsito
e às pessoas. Apreciamos que o Diretor de Recursos
Escolares Lynch estivesse presente em nosso
estacionamento para lembrar os motoristas de estacionar
em espaços marcados, parar para aqueles que andam na
faixa de pedestres e encorajar os alunos a segurar a mão
de um adulto quando estiverem no estacionamento .
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