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Principal's Message
Caro Woodsdale Famílias,
Durante toda a semana desta
semana, tivemos pais no prédio para
compartilhar atividades e
apresentações. Tenho muito orgulho
do trabalho que está sendo mostrado
e adoro abrir nossas portas para as
famílias compartilharem essas
experiências.
Há eventos importantes durante a
semana que vem na semana que
vem, então não deixe de verificar
com seus alunos, professores ou com
o escritório se precisar de
esclarecimentos ou confirmação de
horários.
Nós vamos ter novos membros do
conselho no lugar para o Woodsdale
PTO e um novo foco para o nosso
trabalho em conjunto durante o
próximo ano! Mudanças
emocionantes!
O Woodsdale Weekly da próxima
semana será o último do ano, se
houver atualizações importantes
para eventos, canais, etc.,
atualizaremos por meio do Constant
Contact.
-Sr. Hawes

120 Chestnut St Abington MA 02351

Dia de campo
Há muita emoção sobre o Dia de Campo em
Woodsdale na próxima semana! Muito
obrigado aos pais que se voluntariaram.
Lembrete:
Sessão da 3ª classe - 9: 30-11: 30 AM
Sessão da 4ª classe - 12: 30-2: 30 PM

Abington Library
O Children Room na Biblioteca Pública de
Abington estará dando início ao seu Programa
de Leitura de Verão na quinta-feira, 21 de
junho, às 14h. O tema para o verão é “Libraries
Rock!” Haverá jogos, uma cabine de fotos e
brindes. Enquanto estiver lá, pegue um pacote
de registro de leitura de verão e inscreva-se em
um cartão de biblioteca, se você ainda não tiver
um.
600 Gliniewicz Way (ao lado da prefeitura)
781-982-2139. Peça a senhorita Amy!

Gr 4 Celebração
Nossa celebração Gr 4 está sendo realizada na
segunda-feira, 18 de junho, das 12:30 às 2:30.
Por favor não se esqueça de verificar o link
abaixo

Gr 4 Celebration!

Contact Us
Jonathan Hawes, Principal
jonathanhawes@abingtonps.org
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Reserve a data
8 de junho: Gr4 visita a AMS
11 de junho: Liberação
antecipada, demissão às
12h05
15 de junho: apresentação e
exercícios do ALICE
15 de junho: dia de campo
18 de junho: celebração da 4ª
série
27 de agosto: CASA ABERTA,
das 16h às 18h

Morning Meeting Corner
Durante esta semana, estivemos conversando
em Reuniões matinais sobre ser respeitoso,
manter expectativas na escola e fechar com
força. Estamos reconhecendo os sentimentos
de excitação e a maneira como nossas
expectativas e rotinas são ajustadas perto do
final de um ano letivo. Essas conversas foram
necessárias e eu fiquei feliz em participar
dessas reuniões em toda a escola.

Mover-se
Se você antecipar a mudança durante o verão,
aguarde a corrida de agosto e nos informe sobre
alterações nos endereços ou informações de contato.
Nós vamos ter a certeza de atualizar durante todo o
verão. Ligue ou envie um e-mail para o Sr. Hawes ou a
Sra. Greenlaw e nós podemos ajudá-lo!

ALICE & our schools
A próxima semana é uma grande semana para o
lançamento e implementação do ALICE. Estaremos
executando cenários de treinamento para nossa equipe
na segunda-feira, 11 de junho.
Há uma sessão de informações aos pais na quarta-feira,
13 de junho, para revisar todas as coisas do ALICE e
ouvir sobre os planos para o treinamento de nossos
alunos no dia 15 de junho. Este evento começa às
18:00 no auditório AMS / AHS.
Nós estaremos fazendo apresentações e realizando um
simples passo de uma broca com nossos alunos na
sexta-feira 15 de junho. Eu estarei trabalhando com
níveis individuais, encontrando-me com a 4ª série da
manhã e 3ª da tarde.
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Links
Code.org
Explaining the News
Mrs. Feeney's Art Weebly
Important District Forms
How to Raise a Reader
(NY Times)
ALICE: K-12 program
Woodsdale Facebook
Bedtime Math
Abington Public Schools:
Food Services
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