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Mensagem do diretor
Dear Woodsdale Families,
Foi uma semana bastante ocupada esta
semana, estamos terminando os testes
DIBELS para nossos alunos e estamos
quase a meio caminho com o teste
ACCESS para os nossos estudantes ELL.
Nossa equipe trabalhadora de membros
do Conselho Escolar finalizou nossa lista
de áreas de foco e enviou convites para
nossos grupos focais da comunidade em
mochilas hoje. Por favor, RSVP assim que
você puder.
Nossos alunos da 3ª série receberam uma
apresentação de um veterinário nesta
quarta-feira, outra conexão local trazendo
conteúdo interessante e um pouco
diferente dos dias do nosso estudante.
Graças à AEF por colocar uma ótima Noite
Trivia. Vários de nossos membros da
equipe participaram e eles tiveram uma
explosão ... nós também deixamos nosso
lado competitivo!
Estamos ansiosos para o longo fim de
semana tanto quanto os alunos. Se os
nossos filhos se encontrarem com algum
tempo, faça-os ler ou praticar fatos de
matemática. Acumule no sofá com eles e
peça-lhes que leiam, mesmo que seja por
alguns minutos.
- Mr. Hawes

Grupos de foco
Nosso Conselho Escolar, em conjunto com as Opções
de Pesquisa em Hanôver, está pronto para lançar nossos
grupos focais em 28 de fevereiro. Nós enviamos
convites para casa ao nosso primeiro grupo de 25 pais,
deixando espaço para mais em nossa lista, caso não
consigam fazê-lo. Estaremos agarrando nossos grupos
focais na sala de seminários no novo Abington Middle /
High School e aguardo com expectativa a participação
dos pais em tópicos importantes, como a lição de casa, a
aprendizagem social-emocional, o enriquecimento, os
apoios escola-a-casa e o físico espaço em Woodsdale.

MCAS Preparation
Olhando o início da janela de teste MCAS em 2 de
abril (agendamento abaixo), estamos começando a
preparar estudantes especificamente para o ajuste
aos testes baseados em computador. Teremos testes
de prática durante a semana de 5 de fevereiro e 12
de fevereiro. Durante as aulas de tecnologia, a
semana de 29 de janeiro, todos os alunos irão rever a
plataforma TestNav em um esforço para familiarizálos com o que o teste se parece e como navegar.
http://www.doe.mass.edu/mcas/1718schedule.docx
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Reserve a data
January 15: NO SCHOOL,
Martin Luther King Day
January 26: Early Release
Day (professional
development), dismissal at
12:05
January 26: Progress Reports
go home

Morning Meeting Corner
Nós estaremos compartilhando sobre o impacto
da reunião da manhã aqui em Woodsdale
durante a seção do Spotlight estudantil na
reunião do Comitê Escolar em março. Os pais e a
comunidade vão ouvir depoimentos sobre o
impacto que nossos alunos sentem que o
Morning Meeting teve, e iremos caminhar pelos
participantes através de uma sessão típica da
Reunião da Manhã. Você já ouviu falar de nós
sobre o quão importante a Reunião da manhã é
para o clima de nossa sala de aula, então a
oportunidade para os nossos alunos de
compartilhá-lo com o público é emocionante!

Consequences &
Problem-Solving
Ross Greene, autor, psicólogo infantil e fundador do
Collaborative Problem Solving Institute é um ótimo recurso
para as escolas - utilizamos muitas facetas de suas
técnicas de resolução de problemas com nossos alunos e
nossos adultos conectados à Woodsdale School (pais ou
alunos ). Ele compartilha seus pensamentos sobre as
conseqüências neste breve vídeo, vinculado abaixo.
Também incluímos um link para alguns recursos de pais /
família.

VIDEO: Whats the deal on consequences?
Lives In The Balance: Resources

PTO Updates
Na reunião PTO deste mês, surgiram alguns itens que queríamos
compartilhar via boletim informativo para quem não lê os minutos
da reunião.
Os pais podem gravar e enviar Box Tops para o escritório para
coleta. O próximo prazo para a apresentação será em março, por
isso, verifique o gabinete e envie seus Box Tops!
Também estamos preparando as coisas para a nossa Feira do
Livro, programada para ocorrer durante a Semana de Leitura
Across America, a primeira semana de março (5-9). Se você estiver
interessado em ajudar, por favor, avise-nos (você pode enviar um
e-mail ao Sr. Hawes ou chegar ao nosso quadro de PTO).
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Links
TEDtalk: why we should be
reading aloud to children

Important District Forms
How to Raise a Reader
(NY Times)
District Calendar
Woodsdale Facebook
Bedtime Math
Abington Public Schools:
Food Services
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