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Looking ahead:
Thursday, May 16 PTO evening bowling, see flyer
Monday, May 27 No School Memorial Day
Thursday, May 30 Student Field Day
Tuesday, June 4 School-wide Concert in the morning
Friday, June 7 Last Day of school kindergarten
Thursday, June 13 Last Day of school grades 1-2

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

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
Beaver Brook: 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.
Incoming Kindergarten 2019-2020

Call the office to speak with Lori Gover,
Assistant Principal, if you have not received an
email to select your student screening date.
Please join us at our incoming K school tour on
Thursday May 30 at 6:30 PM. Enter Door B.
Bus Transportation Requests
Bus service is free for students beyond 2 miles
from Beaver Brook School. Applications for fee
for service busing went home a few weeks ago.
They are due to Frolio School by July 1 so bus
routes and stops can be created for August.

Administrator’s Message
Thank you to the PTO volunteers who showed their
appreciation for our hard working staff. The food was
delicious. Additionally, thank you to the many families
and students who sent positive messages to our staff
with cards, drawings, and notes. These acts of kindness
throughout the week were wonderful. We also wish to
say congratulations to Ms. Pulkinen and Mr. Eric for
being selected as Abington’s Chester Millett Award
winners for their above and beyond work at BBES!
Mrs. Zinni and Mrs. Gover

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

New Secretary at BBES
Please welcome our new secretary Ms. Baroncelli. She
begins on May 15. Ms. Baroncelli has 9 years of school
office experience and joins Ms. McCleary in the office.
Cafeteria Update
Beginning the week of May 20, we will be selling Italian
Ice dessert for 75 cents. Students must have enough
in their lunch account or bring 75 cents to purchase it.
Also please be sure your child’s account has enough
money to pay for purchases. Lunch costs 2.50 daily or
$12 for the week. Milk bought separately from a lunch
is 50 cents. You can send a check, cash or load money
online through Nutrikids. Ask your child for his/her 4
digit code to check the account.
Behavior Expectations
With warm weather and longer days of sunshine, many
students are forgetting the expectations of effort and
self control during instruction and in the cafeteria.
Please take a few moments to remind your child we use
quiet voices instead of screaming across tables during
lunch periods, eat food instead of flicking it at friends,
and clean up the mess we make. In the classroom
students are expected to follow directions, work using
a quiet voice in small groups, keep their hands and feet
to themselves as they walk through the classroom, and
ask for help when needed if a task is difficult.
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Olhando para o futuro:
Quinta-feira, 16 de maio
Segunda-feira, 27 de maio nao escolar Memorial Day
Quinta-feira, 30 de maio estudantes Field DayTerça-feira, 4 de junho Concerto escolar pela
manhã
Sexta-feira, junho 7 Último Dia do jardim de infância escolar
Quinta-feira, 13 de junho Último dia de aulas
escolares 1-2

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
As consultas de triagem dos estudantes estão
sendo agendadas para a semana de 10 a 13 de
junho. Ligue para o escritório se você não recebeu um email da Lori Gover / Sign Up Genius para selecionar sua data.
Esperamos ver nossos alunos e adultos em nossa
excursão escolar K na quinta-feira, 30 de maio,
às 18h30. Entre pela porta do ginásio, porta B.
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Mensagem do administrador
Obrigado aos voluntários do INPI que demonstraram seu apreço pela nossa equipe de trabalho.
A comida estava deliciosa. Além disso, agradeço
às muitas famílias e estudantes que enviaram
mensagens positivas para nossa equipe com
cartões, desenhos e anotações. Esses atos de
bondade ao longo da semana foram maravilhosos.
Também gostaríamos de dizer parabéns aos senhores Pulkinen e Eric por terem sido escolhidos
como vencedores do Abington's Chester Millett
Award e Beaver Brook! Mrs. Zinni and Mrs. Gover
******************************
New Secretary na BBES
Por favor, saúdo a nossa nova secretária, Ms. Baroncelli. Ela começa em 15 de maio. Ms. Baroncelli tem 9
anos de experiência no escritório da escola e se
junta à Sra. McCleary no escritório.
Atualização Cafeteria
A partir da semana de 20 de maio, estaremos
vendendo sorvete italiano por 75 centavos. Os alunos
devem ter o suficiente em sua conta de almoço ou
trazer 75 centavos para comprá-lo. Também tenha
certeza de que a conta do seu filho tem dinheiro
suficiente para pagar pelas compras. O almoço custa
2,50 por dia ou US $ 12 por semana. O leite comprado
separadamente de um almoço é de 50 centavos.
Você pode enviar um cheque, dinheiro ou carregar
dinheiro on-line através do Nutrikids. Peça ao seu
filho o código de 4 dígitos para verificar a conta.
Expectativas de Comportamento
Com clima quente e dias de sol mais longos, muitos estudantes estão esquecendo as expectativas de esforço e autocontrole durante as aulas e no refeitório. Por
favor, dedique alguns momentos para lembrar ao seu
filho que usamos vozes quietas, em vez de gritar nas
mesas durante os períodos de almoço, comer comida
em vez de bater nos amigos e limpar a bagunça que
fazemos. Na sala de aula, espera-se que os alunos
sigam as instruções, trabalhem com uma voz calma em
pequenos grupos, mantenham as mãos e os pés neles
enquanto andam pela sala de aula e peçam ajuda quando necessário, se a tarefa for difícil.
Solicitações de transporte de ônibus

O serviço de ônibus é gratuito para estudantes a mais
de 2 milhas da Beaver Brook School. Os pedidos de
taxa para o serviço de ônibus foram para casa há algumas semanas. Eles são devidos à escola Frolio até 1º
de julho, então rotas de ônibus e paradas podem ser
criadas para agosto.
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