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Principal's Message
Queridas famílias Woodsdale,
Tivemos uma oportunidade na reunião da
escola de segunda-feira para discutir o
foco do personagem de fevereiro:
amizade. Nós conversamos sobre como foi
um bom amigo e como precisamos confiar
em amigos para nos ajudar a nos
comunicar e a nos manter responsáveis.
Nós também discutimos o que podemos
fazer para aqueles que podem parecer ter
dificuldade em fazer amigos ou que
muitas vezes parecem jogar sozinhos.
Nossos alunos tiveram algumas ótimas
estratégias para promover a inclusão em
todas as configurações aqui na escola: na
sala de aula, no almoço e no recesso.
Mantenha essa conversa em casa.
Por fim, eu quero lembrar aos pais e
responsáveis que estamos sempre aqui
para você, se você precisar de nós, apenas
alcance. As chamadas telefônicas dos pais
ou as conversas à beira mar geralmente
começam com "Eu sei que você tem uma
tonelada acontecendo ..." ou "Eu sei que
isso pode não ser um grande negócio, mas
...". Por favor! Este é o nosso trabalho e os
nossos alunos são muito importantes para
nós. Estamos aqui para ouvir problemas
que são grandes e pequenos, então não
espere. Se é um grande problema para
você ou seu aluno, entre em contato e veja
como podemos ajudar.
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Telemóveis / Dispositivos

Tivemos vários relatórios de pais, motoristas de
ônibus e estudantes sobre o uso de dispositivos
em nossos ônibus escolares. Eu falei com
nossos filhos durante os anúncios nesta tarde,
mas gostaria de reiterar por tudo o que o ônibus
escolar é uma extensão do campus da escola.
Se algum aluno tiver um dispositivo em sua
pessoa, é permanecer na mochila até chegar em
casa e é usado somente em emergências. Estou
ouvindo que os alunos estão usando telefones /
dispositivos para tirar fotos e vídeos no ônibus.
Esta ação não é autorizada e os estudantes
estarão sujeitos a disciplina.

MCAS Practice
MCAS Practice está em pleno andamento aqui
em Woodsdale! Os alunos trabalharam na
plataforma TestNav para ver como será o teste e
as sessões de treinamento estarão sendo
agendadas para cada nível de escolaridade.
Confira o link abaixo, que o dirige para um
banco de testes de prática MCAS.

MCAS Practice Tests
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Morning Meeting Corner

Save the Date
13-15 de fevereiro: Hoops for
Heart at Woodsdale (Classes
PE)
17 de fevereiro: começa as
férias
28 de fevereiro: Woodsdale
Focus Group (apenas convite)

Na série de 4ª série da Sra. Glynn esta semana, um
tópico da Reunião da Manhã foi estratégias de
tomada de teste on-line. Os alunos tiveram que
compartilhar estratégias diferentes que eles usam
para ajudá-los a ser bem sucedido para um teste de
matemática que tivemos. As diferentes estratégias
discutidas foram: ter confiança em suas habilidades,
verificar o trabalho, aproveitar seu tempo e mostrar
todo o trabalho. Os alunos trabalharam duro e
mostraram todo o seu trabalho no teste naquele dia.
É ótimo saber que os alunos não só podem ouvir
estratégias de seus pares, mas também ouvir que
todos os alunos estressam sobre testes de diferentes
maneiras, mas estamos aqui para nos ajudar a ser
bem-sucedidos!

Hoops For Heart

*Lembrete! O Hoops for Heart está iniciando a semana de 12
de fevereiro nas aulas de educação física. Famílias e amigos
são encorajados a apoiar os esforços voluntários de seus filhos
fazendo doações. Isso é voluntário apenas. Os alunos podem
ganhar presentes de agradecimento por doações e essas
doações podem nos ajudar a obter certificados para
equipamentos de PE. Você pode começar configurando uma
página pessoal de angariação de fundos online em
www.heart.org/hoops. Qualquer cheque deve ser feito a pagar
à American Heart Association.

Notes From The Nurse
Apenas um lembrete se o seu filho / filha vai estar ausente e
você enviou um e-mail para o professor diretamente, por favor
cc ColleenGreenlaw @ abington ps.org (secretaria) ou
DebraAmbrose@abingtonps.org (enfermeira) no e-mail.
Agora, usamos um sistema de chamada automatizado se os
estudantes estiverem ausentes. Como resultado, se o escritório
não tiver conhecimento da ausência, ele gerará um telefonema
para sua casa. Além disso, se o seu filho / filha estiver tendo
algum tipo de cirurgia / procedimento realizado, ligue / envie
um email para a enfermeira diretamente para que o registro
médico da escola possa ser atualizado. Esta informação médica
é vital, pois é transmitida à próxima enfermeira da escola.
Ainda estamos indo lá fora, o tempo está permitindo. Estudante
precisa estar preparado para as condições climáticas. Com o frio
do vento, pode ficar frio no playground. Uma jaqueta de
inverno, luvas e um chapéu são obrigatórios durante a
temporada de inverno.
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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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