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Week of September 9, 2019

Principal’s Message:
This week we embark on our first full week of
school! Students and staff are beginning to adjust
nicely to our routines and schedule. As the year
progresses, please note that your first point of
contact for any questions or concerns you might
have is your child’s classroom teacher.
We now have a table in our main entrance lobby
for dropping off forgotten items like lunch, snack,
sneakers, and folders. If you need to drop an item
off, simply ring the main entrance doorbell and
tell our office staff that you are dropping
something off. After they buzz you in, you may
leave the item on the table with a note indicating
the student’s name and class. BBES staff will
periodically deliver items left at the table
throughout the day.
In Partnership,
Chris Basta
From the Health Office:
We have several students in our school with life
threatening allergies to nuts. You should have
received a letter only if your child is in a Peanut
Sensitive Classroom, a Tree Nut Sensitive
Classroom, or a Peanut & Tree Nut Sensitive
Classroom. Just to be clear, each letter was NOT
the same so please follow your classroom specific
letter when sending in food items. We have a Nut
Sensitive Table in the cafeteria for students with
nut allergies to sit at with a buddy of their choice
who is buying lunch since that is Nut Safe. Only
the cookie sold on Thursdays could contain nut
products so the lunch helpers are aware that the
buddy will not be able to eat the cookie at the Nut
Sensitive Table. If you have any questions at all,
please direct them to me by email:
michelleapazidis@abingtonps.org ~ Michelle
Apazidis, School Nurse

Reminders:
*School hours are 9:00 am - 3:05 pm
*Students are tardy after 9:01 and must
sign-in with the Main Office staff – any
students on buses that come in late are NOT
marked tardy
*Student drop-off and pick-up take place near
the playground – please be mindful of children
in the parking lot
*Please call the Main Office to report
absences as early as possible
*All visitors must sign-in with the Main Office
and be prepared to show photo ID
*Anyone wishing to volunteer in a classroom, on
field trips, or at PTO events MUST have a
current CORI on file with the Abington Public
Schools. CORI checks are good for 3-years.
Dates to Remember:
9/11/19 – Picture Day
9/18/19 – Lockdown Drill
9/19/19 – Early Dismissal – 12:00 pm
9/26/19 – PTO Enrichment: Johnny the K
9/27/19 – Spirit Day: Wear Gold (or Yellow) for
Pediatric Cancer Awareness
Helpful Links:
ALICE K-12 Program
Anonymous Report Form
APS Transportation
BBES Contact Info
BBES School Council
BBES PTO
District Calendar
Documents & Forms
Follow BBES on Facebook
Food Services
Sign-up for Constant Contact
Staff Directory
Student/Parent Handbook

Emissora Beaver Brook
Traduzido com o Google, desculpe erros

Semana de 9 de setembro de 2019
Mensagem do diretor:
Nesta semana, embarcamos em nossa primeira
semana cheia de escola! Estudantes e funcionários
estão começando a se adaptar bem às nossas
rotinas e horários. Lembre-se de que seu primeiro
ponto de contato para qualquer dúvida ou
preocupação que você possa ter é o professor da
sala de aula do seu filho.
Observe que agora temos uma mesa em nosso
lobby principal para deixar itens esquecidos, como
almoço, lanche, tênis e pastas. Se precisar deixar
um item, basta tocar a campainha da entrada
principal e dizer à equipe do escritório que você
está deixando algo. Depois que eles o convidarem,
você poderá deixar o item em cima da mesa com
uma nota indicando o nome e a classe do aluno. A
equipe do BBES entregará periodicamente itens
deixados na mesa durante o dia.
Em parceria,
Chris Basta
Do Serviço de Saúde:
Temos vários alunos em nossa escola com
alergias fatais à vida. Você deve ter recebido
uma carta apenas se seu filho estiver em uma
sala de aula sensível ao amendoim, em uma sala
sensível à noz da árvore ou em uma sala
sensível à noz da árvore. Para deixar claro,
cada letra NÃO era a mesma, então, siga a
carta específica da sua sala de aula ao enviar
itens de comida. Temos uma mesa sensível à
noz na lanchonete para que os alunos com
alergia a nozes possam sentar-se com um
amigo de sua escolha que esteja comprando o
almoço, já que é Nut Safe. Somente o biscoito
vendido às quintas-feiras poderia conter
produtos com nozes, de modo que os auxiliares
do almoço estão cientes de que o amigo não
poderá comer o biscoito na Mesa Sensível à
Noz. Se você tiver alguma dúvida, encaminhe-a
por e-mail: michelleapazidis@abingtonps.org ~
Michelle Apazidis, enfermeira da escola

Lembretes:
* O horário escolar é das 9:00 às 15:05
* Os alunos se atrasam depois das 9:01 e
precisam entrar com a equipe da sede - todos
os alunos nos ônibus que chegam atrasados
NÃO são marcados com atraso
* A entrega e a retirada dos alunos ocorrem
perto do playground - lembre-se das crianças
no estacionamento
* Por favor, ligue para o Escritório Central
para relatar ausências o mais cedo possível
* Todos os visitantes devem entrar na sede e
estar preparados para mostrar o documento
com foto no BBES
* Qualquer pessoa que deseje ser voluntária na
sala de aula, em excursões ou em eventos da
PTO DEVE ter um CORI atualizado nos
arquivos das Escolas Públicas de Abington. As
verificações CORI são válidas por três anos.
Datas para lembrar:
11/09/19 - dia da foto
18/09/19 - Exercício de bloqueio
19/09/19 - Despedimento antecipado – 12:00
26/09/19 - Enriquecimento da tomada de força:
Johnny the K
27/09/19 - Spirit Day: Use ouro (ou amarelo)
para conscientização sobre o câncer infantil
Links úteis:
Programa ALICE K-12
Formulário de relatório
anônimo
Transporte APS
Informações de contato do
BBES
Conselho Escolar do BBES
BBES PTO
Calendário Distrital
Documentos e formulários
Siga o BBES no Facebook
Serviços alimentícios
Inscreva-se para contato constante
Diretório Pessoal
Manual do Aluno / Pais

