FAQs about K at BBES…
Who is eligible for Kindergarten at BBES?
➢ Abington residents who will turn 5 years old on or before August 31
When is registration?
➢ Registration for K will be held March 9-12
When and what are K Screenings?
➢ During June, registered incoming K students will come to BBES for about 60-minutes. Staff
will observe students’ letter recognition, pre-reading skills, counting, noticing patterns,
speaking, following directions, fine-motor skills, and independence.
What can we do at home to prepare for K at BBES?
➢ Practice:
Zipping clothes and backpacks
Using the bathroom independently
Asking adults for help
Taking turns and waiting for a turn
Using pencils, scissors, and crayons
➢ Children should also know their first/last name and address
➢ Practice leaving children with other adults to prepare for the separation at drop-off
➢ Adults should spend time reading and talking about stories with children
What does the K curriculum include?
➢ Creativity and problem-solving
➢ Thinking and feedback
➢ Sight words, phonics, and learning to READ!
➢ Number sense including number identification, pattern recognition, and counting
➢ Integrated reading, writing, math, science, and social studies units of study include
Animals/Habitats, Our Community, Construction, and Our Earth
What is the K schedule?
➢ Kindergarten is a full 6-hour day at BBES that includes lunch, snack, recess, literacy, math,
science, music, wellness (physical education and health), and social skills.
▪
▪
▪

School Day: 9:00-3:05
Arrival: 8:45-9:00 am (Breakfast is served 8:30-9:15)
Dismissal: 3:05-3:15

More information about transportation and food services will be provided at registration or can be found
online at www.abingtonps.org, where you may also join our mailing list to receive updates and information.
If you have more questions, please call us at 781-982-2185.

FAQs sobre K no BBES...
Quem é elegível para o jardim de infância no BBES?
1.
Moradores de Abington que completarão 5 anos ou antes de 31 de agosto
Quando é o registro?
2.
As inscrições para k serão realizadas de 9 a 12 de março
Quando e o que são as sessões k?
3.
Durante junho, os alunos registrados k de entrada virá para BBES por cerca de 60 minutos. A equipe
observará o reconhecimento de cartas dos alunos, habilidades de pré-leitura, contando, percebendo
padrões, falando, seguindo direções, habilidades motoras finas e independência.
O que podemos fazer em casa para nos prepararmos para o K no BBES?
4.
Prática:
Fechando roupas e mochilas
Usando o banheiro de forma independente
Pedir ajuda aos adultos
Revezando-se e esperando por um rumo
Usando lápis, tesouras e lápis de cor
5.
6.
7.

As crianças também devem saber o seu primeiro/ sobrenome nome e endereço
Prática deixando as crianças com outros adultos para se preparar para a separação no drop-off
Os adultos devem passar o tempo lendo e falando sobre histórias com crianças

O que inclui o currículo K?
1.
Criatividade e resolução de problemas
2.
Pensamento e feedback
3.
Vista words, phonics, e aprender a READ!
4.
Número de sentido, incluindo identificação de número, reconhecimento de padrões e
contagem
5.
Leitura integrada, escrita, matemática, ciência sulêndeas de study incluem Animais / Habitats,
Nossa Comunidade, Construção e Nossa Terra
Qual é a programação K?
1.
O jardim de infância é umf ull 6 horas por dia no BBES que inclui almoço, lanche, recesso,
alfabetização, matemática, ciência, música, bem-estar (educação física e saúde) e habilidades sociais.
1.
2.
3.

Dia escolar: 9:00-3:05
Chegada: 8:45-9:00 am (Café da manhã é servido 8:30-9:15)
Demissão: 3:05-3:15

Mais informações sobre serviços de transporte e alimentação serão fornecidas no registro ou podem ser
encontradas on-line em www.abingtonps.org,onde você também pode participar de nossa lista dediscussão para
receber atualizações e informações. Se você tiver mais perguntas, ligue para 781-982-2185.

