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Looking ahead:
Tuesday, April 9 Red Sox Sports Spirit Day
Monday, April 15 thru Friday, April 19, Vacation
Friday, April 26 Next newsletter is after vacation
Thursday, May 9 Early Dismissal at 12:00 noon

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

Here are some useful links at your fingertips!
Communication
Transportation
Constant Contact
District Calendar
ALICE K-12 Program
Documents and Forms
Food Services
Facebook
School Council
bbesfeedback@abingtonps.org

Feedback/Suggestions
We have a link for you to connect with us regarding
feedback and/or suggestions
bbesfeedback@abingtonps.org. Feel free to leave us
a message about any Beaver Brook topic you wish
for us to know more about. Click on the link to leave
us a message. A school administrator will read the
message then respond.
Incoming Kindergarten 2019-2020
Children age 5 by August 31, 2019 may be
registered for kindergarten. Please visit our website
and click the Kindergarten tab to see what you need
then call for an appointment.

Administrator’s Message
On Friday, April 5 we practiced the safety drill of how
to evacuate from the cafeteria as a large group and
move through a doorway independently rather than
waiting for someone to hold the door. Our students
rose to the occasion of a quick and safe evacuation to
our waiting area. Thanks also goes to our staff and
police department for their participation in this step
by step safety drill.
Mrs. Zinni and Mrs. Gover

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

Class Placement Family Input
Look for a blue letter in your child’s backpack on
Friday, April 12. It is your opportunity to share information that will help us as we begin next year’s class
list development later in May at BBES and Woodsdale.
April’s Character Trait: Responsibility
Students are learning that they have jobs they need to
take care of, just as their adults do. Responsible
behavior means the student is able to take care of
their belongings and be careful with things that belong
to others. It means being ready on time with what is
needed for the task, such as a pencil and journal for
writing or having the backpack and jacket ready to go
to school. At home you may want to discuss responsibilities of each family member and how everyone
contributes to the good of the whole family.
Occupational and Physical Therapy
This month in OT/PT, students are continuing to work
on their fine, gross and sensory motor skills. With April
Vacation just around the corner, it brings great opportunities to take advantage of getting outside, taking a
walk, riding a bike, going to the playground and just
having fun. Climb on the jungle gym, slide down the
slide, swing on swing, play in the sandbox, draw outside
with chalk, blow bubbles, paint flower pots or planting
some flowers are all great activities that kids can do
to work on their motor skills. Have fun!

tradução portuguesa pelo Google
semana de
8 de abril

Olhando para o futuro:
Terça-feira, 9 de abril Red Sox Sports Spirit Day
Segunda-feira, 15 de abril a sexta-feira, 19 de abril,
férias
Sexta-feira, abril 26 A próxima boletim de notícias é depois de férias
Quinta-feira, 9 de maio Despedida antecipada às 12h00

Aqui estão alguns links úteis
Communication
Transportation
Constant Contact
District Calendar
ALICE K-12 Program
Documents and Forms
Food Services
Facebook
School Council
bbesfeedback@abingtonps.org

Comentários / Sugestões
Temos um link para você se conectar conosco sobre
feedback e / ou sugestões
bbesfeedback@abingtonps.org. Sinta-se livre para
nos deixar uma mensagem sobre qualquer tópico de
Beaver Brook que você deseja saber mais. Clique no
link para nos deixar uma mensagem. Um administrador da escola lerá a mensagem e responderá.

Kindergarten
Jardim de infância entrante 2019-2020
Crianças de 5 anos até 31 de agosto de 2019
podem ser registradas para o jardim de infância. Por favor, visite nosso site e clique na guia
Jardim de Infância para ver o que você precisa,
em seguida, ligue para um compromisso.
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Mensagem do administrador

Na sexta-feira, 5 de abril, praticamos o exercício de segurança de como evacuar da cafeteria como um grande grupo e passar por uma
porta de forma independente, em vez de esperar que alguém segurasse a porta. Nossos
alunos se levantaram para a ocasião de uma
rápida e segura evacuação para nossa área de
espera. Obrigado também à nossa equipe e ao
departamento de polícia por sua participação
neste exercício de segurança passo a passo.
Mrs. Zinni and Mrs. Gover
*******************************
Entrada na Família de Colocação de Classe
Procure uma carta azul na mochila do seu filho na
sexta-feira, 12 de abril. É sua oportunidade de
compartilhar informações que nos ajudarão
quando começarmos o desenvolvimento da lista de
turmas do próximo ano, no final de maio, no BBES
e no Woodsdale.

Traço de caráter de abril: responsabilidade
Os alunos estão aprendendo que eles têm empregos que precisam cuidar, assim como seus
adultos fazem. Comportamento responsável significa que o aluno é capaz de cuidar de seus
pertences e ter cuidado com as coisas que
pertencem aos outros. Significa estar pronto a
tempo com o que é necessário para a tarefa, como
um lápis e um diário para escrever ou ter a
mochila e o casaco prontos para ir à escola. Em
casa, você pode discutir as responsabilidades de
cada membro da família e como todos contribuem
para o bem de toda a família.
Terapia Ocupacional e Fisioterapia
Este mês em OT / PT, os estudantes continuam a
trabalhar nas suas habilidades motoras finas,
grosseiras e sensoriais. Com o April Vacation ao
virar da esquina, ele traz grandes oportunidades
para aproveitar ao sair, passear, andar de bicicleta, ir ao parquinho e apenas se divertir. Suba
no trepa-trepa, deslize pelo escorregador, balance no balanço, brinque na areia, desenhe lá fora
com giz, sopre bolhas, pinte vasos de flores ou
plante algumas flores são ótimas atividades que
as crianças podem fazer para trabalhar em suas
habilidades motoras. Diverta-se!
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