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Principal's Message
Caro Woodsdale Famílias,
Tenho orgulho dos esforços que eu vi
dos estudantes ao longo da semana
enquanto participei do MCAS. Houve
ambientes de testes focados em toda a
escola e os alunos perseveraram através
de uma tarefa desafiadora. Eu aprecio os
esforços de toda a nossa escola
(funcionários e alunos) para fornecer o
ambiente de apoio e focado .. se isso
estava sendo muito quieto na fila ou
escrever mensagens de apoio nos
quadros brancos da sala de aula pela
manhã. Estou me sentindo muito
orgulhoso do nosso time!
As nomeações para o Prêmio do
Professor Outstanding Teacher e
Educational Support Personnel de
Chester J. Millett foram enviadas por email. Se você gostaria de reconhecer um
dos nossos funcionários, por favor,
reserve um tempo para fazê-lo. O link
para este pacote está disponível em
nossa seção Links na página 2.
Por fim, fique de olho nas informações
sobre a semana sem tela e as próximas
fotos da primavera. As informações serão
enviadas para casa nas mochilas na
próxima semana!
APROVEITE suas férias de abril, estamos
indo para o trecho final do ano com uma
tonelada para se sentir positivo sobre!
- Sr. Hawes
APRIL 13, 2018

120 Chestnut St Abington MA 02351

Atualização de
Calendário
Por favor, esteja ciente de que houve
várias atualizações no calendário das
Escolas Públicas de Abington. À medida
que fechamos o ano, adicionamos dias
de lançamento antecipado. O calendário
atualizado está vinculado abaixo:

Revised 2017-2018 School Calendar

Aplicações de ônibus
A cidade de Abington começou a aceitar
pedidos de transporte para o próximo ano.
Visite o site do Departamento de
Transporte para baixar uma cópia do
aplicativo e estar atento a quaisquer
atualizações.

Transportation Department

Abington Rec
Todos os folhetos para as atividades de
verão do Abington Park & Recreation Dept
estão sendo enviados para casa em
mochilas e estão disponíveis no escritório
principal!
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Reserve a data
16 a 20 de abril: férias de abril
27 de abril: Retratos de
primavera
30 de abril: lançamento
antecipado, desenvolvimento
profissional

Morning Meeting Corner
Uma das funções úteis do Morning Meeting é
que ele serve como um lugar para entregar
uma mensagem consistente em toda a escola.
Estaremos nos concentrando em elementos de
intimidação em nossas Reuniões da Manhã
quando voltarmos, observando como o
bullying pode parecer, o que significa um
desequilíbrio de poder e a diferença entre
bullying e conflito.

ALICE & nossas escolas
À medida que nos aproximamos da implementação
do ALICE (Treinamento de pessoal e
desenvolvimento profissional em maio), fornecer aos
pais e membros da comunidade uma base do que
esperar é útil. Abaixo você encontrará o Relatório da
Força-Tarefa da MA sobre Segurança e Proteção nas
Escolas e um link para um vídeo especificamente
para a implementação elementar.

Links
Code.org

MA Task Force Report: School Security

Explaining the News

ALICE Training: Akron Elementary Schools

Important District Forms

MCAS Dates
Por favor, fique de olho no próximo cronograma de testes
(começando na próxima semana!). Os alunos de
Woodsdale serão testados em matemática e inglês. Os
testes abrangem as seguintes datas:
Grade 4 ELA: April 24- 27
Grade 3 Math: May 1-8
Grade 4 Math: May 15-18

How to Raise a Reader
(NY Times)
ALICE: K-12 program
Woodsdale Facebook
Bedtime Math
Abington Public Schools:
Food Services
Chester J. Millett
nomination packet
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