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Mensagem do administrador
Olhando para a próxima semana:
Segunda-feira, 3 de dez, reunião do conselho escolar
17:00
Segunda-feira, 3 de dez, reunião do PTO 19:00 Terçafeira, 4 de dezembro, Ed especial 18h às 18h
Biblioteca de Middle / High School
Sexta-feira, 7 de dez, os boletins vão para as séries 1
e2
Terça-feira, 11 de dez, Demissão Antecipada 12:00
Quinta-feira, 20 de dez. Pajama Spirit Day (usar pj's)
Segunda-feira, 24 de dez. a terça-feira, 1º de janeiro,
sem escola, férias de férias
**********************************

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.

om dezembro em cima de nós, nossos estudantes começaram a
compartilhar sua excitação sobre os muitos eventos que vêm em cima
em suas vidas. Este é um bom momento para lembrar que seguir
rotinas básicas é útil para os alunos quando há muita coisa
acontecendo. Na escola, continuamos a seguir as rotinas de sala de
aula estabelecidas e informamos os alunos quando há uma mudança na
programação diária. Nossos alunos se beneficiam quando chegam na
escola a tempo para que possam rever sua programação. Se você está
se sentindo apressado pela manhã, tenha em mente que o Beaver
Brook oferece café da manhã a partir das 8h30. Adultos que trazem
alunos entre 8: 30-8: 45 podem usar a porta B. O custo é de US $ 1,50
para o preço total e US $ 0,30 para estudantes elegíveis com preço
reduzido e gratuito para alunos elegíveis.

Sra. Zinni e Sra. Gover
Reunião matinal

Durante dezembro vamos nos concentrar no traço de caráter do
Caring. Encorajamos os alunos a pensar sobre como demonstram que se
importam com os outros. A Reunião da Manhã pode ter conversas
sobre como mostramos carinho na escola. Mostramos que nos
importamos quando nos oferecemos para amarrar o sapato de alguém,
pegar e devolver uma luva no corredor ou perguntar a outra pessoa se
ela estiver se sentindo melhor quando ela voltar de estar doente. Você
pode querer discutir como sua família mostra carinho em casa. Cuidar
é uma maneira de encher o balde de alguém

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.
Por favor, note ... Não haverá reunião do Conselho Escolar de
Dezembro. Vamos nos reunir novamente para sua próxima reunião
em 7 de janeiro de 2019.

Organización de padres y maestros
Olá Pais / Guardiões. Apenas um lembrete sobre a loja de
brinquedos para crianças que acontece na quinta-feira, 6 de
dezembro de 2018, das 18:30 às 20:00 na cafeteria Beaver
Brook. Os alunos terão a chance de selecionar presentes para
seus entes queridos a tempo para as férias, preços para
crianças de US $ .25 a US $ 12,00. 85% dos presentes estão
abaixo de US $ 5,00. Dinheiro ou cheques apenas.
Espero
ver você lá!

Especialistas em leitura
A pesquisa mostrou que há uma forte relação entre o volume
de leitura e a realização, que inclui os benefícios de ler e
falar em voz alta com seus filhos.
Aqui estão 10 razões para fazê-lo: desperta a imaginação,
amplia sua atenção, ajuda a construir a compreensão da
criança, a leitura gera leitura, reforça a mecânica do livro,
constrói habilidades de escuta, nos ensina sobre o mundo ao
nosso redor, ajuda a dormir, aumenta o vocabulário , provoca
pensamento crítico, auxilia no desenvolvimento da linguagem
e, mais importante, é uma ótima atividade de ligação.
Adaptado de: Ajudando seu filho a aprender a ler. (1996).
Escritório de Pesquisa e Aperfeiçoamento Educacional,
Departamento de Educação dos EUA.

Tutores
A Sra. Brink continua a reforçar o nome da letra /
reconhecimento de som e palavras de visão. Ela também está
trabalhando com seus alunos em sons iniciais e segmentação
de fonemas.
A Sra. Whitman continua a reforçar a consciência do fonema
e as palavras de alta frequência com seus alunos da 1ª série.
Ela continua a trabalhar na fluência de leitura e compreensão
com seus alunos da 2ª série. Os alunos de ambas as séries
estão praticando suas habilidades de escrita com atividades
de redação de diário e redação sazonal.
Saúde e Educação Física
Em Saúde este mês, trabalhamos para nos tornarmos mais
conscientes. Mindfulness significa prestar atenção total a
algo. Isso significa desacelerar para realmente perceber o
que você está fazendo. Estar atento é o oposto de apressar
ou multitarefa. Quando você está consciente, você está
tomando o seu tempo. Os alunos têm aprendido uma variedade
de estratégias de mindfulness para gerenciar sentimentos
desconfortáveis e monitorar os altos ou baixos níveis de
energia em seus corpos. Os alunos foram apresentados a um
frasco de humor para ajudar a resolver sentimentos e corpos,
uma variedade de técnicas de respiração, conversa interna
positiva e exame corporal para a meditação da sensação.
Existem muitos recursos on-line para continuar as práticas
conscientes em casa.
Em Educação Física este mês, nós conseguimos usar as
scooters para uma diversão de fortalecimento de núcleo e
alta energia. Nós também jogamos um jogo de tag chamado
Turkey and the Farmer onde os estudantes trabalharam
juntos para coletar “comida”. Finalmente, os estudantes
tiveram a chance de jogar boliche!
Eu tenho continuado a atualizar meu site com fotos da aula e
uma variedade de eventos que estão ocorrendo na escola. Eu
convido você a conferir! http://rebeccapulkinen.weebly.com/
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Enfermeira
Se sua família ou uma família que você conhece está
passando por dificuldades financeiras, você pode
encontrar folhetos informativos na recepção do
escritório principal que lista os recursos locais de
2018 para assistência durante os meses de inverno.
Estes incluem aquecimento doméstico, refeições de
fim de ano e presentes de feriado. Por favor, não
hesite em entrar em contato comigo por e-mail ou
telefonema confidencial se você quiser que eu envie a
informação para casa na mochila do seu filho. Meu
e-mail é: michelleapazidis@abingtonps.org e meu
número de telefone do escritório direto é (781) 9822185 Ramal 4367. Eu também tenho um novo e-mail de
contato direto para assistência de presente de Natal
através da St. Bridget's Church em Abington, se
estiver interessado.
Desejos mais calorosos para uma temporada feliz e
saudável
Michelle Apazidis
BBE Enfermeira

Segurança para despedimento
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 pegam os
alunos no escritório devem ficar no escritório, e não 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.
Enchimento de balde
Durante este ano letivo, incentivamos, lembramos e
reconhecemos os esforços de todos para sermos
preenchedores de caçamba em casa, na escola e em
qualquer lugar que eles forem.
Estamos entusiasmados com este programa e aguardamos
seu apoio. Se você quiser saber mais sobre preenchimento
de caçamba, visite o site da Bucket Filler,
www.bucketfillers101.com. Os preenchedores de baldes
oferecem um boletim informativo semanal gratuito para
pais e professores.
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