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Mensagem do diretor
Caro Woodsdale Famílias,
Durante o nosso All School Meeting
hoje discutimos o caráter de bondade,
construímos um pouco de empolgação
com nosso Torneio de Livros (que
aconteceu durante todo o mês de
março) e cantamos parabéns a todos
os nossos aniversários de março.
Os boletins estão chegando. O
Trimestre 2 termina em 3/15 e os
boletins serão enviados para casa em
3/22. Como sempre, minha expectativa
da minha equipe é que o
reconhecimento de notas baixas e de
baixa performance nunca é algo que
você deve experimentar ao abrir o
envelope do boletim. Espero que você
tenha sido atualizado e esteja ciente
de quaisquer preocupações
importantes.
Além disso, um lembrete, datas são
definidas para o teste do MCAS:
ELA, grau 3: 8 a 12 de abril
ELA, Grade 4: 23 de abril a 1 de maio
Matemática, grau 3: 7 a 14 de maio
Matemática, grau 4: 16 a 23 de maio
Aproveite o final de semana!

Kids Heart
Challenge Update
Nós nos juntamos a Lindsay Pietro da
American Heart Association hoje em
nosso All School Meeting. Ela apresentou
nosso total de doações e deu uma
mensagem especial para aqueles que
mais aumentaram. Obrigado a todos por
suas doações.

Obrigado Leões!

Um enorme obrigado ao Lions Clube de
Abington por ter vindo ler para nossos
alunos na semana passada. Eles
trouxeram leitores convidados para
passar algum tempo nas salas de aula
lendo para nossos alunos e doaram
fundos para apoiar nossa biblioteca.

Balanced Literacy

Nós apresentamos no Comitê Escolar, na
semana passada, o nosso esforço
equilibrado de alfabetização. Confira a
apresentação abaixo:

Balanced Literacy Presentation

Contact Us
Jonathan Hawes, Principal
jonathanhawes@abingtonps.org

- Mr. Hawes

Click to follow
us on Instagram

Click to follow
us on Facebook

781-982-2180

Save the Date
March 13: School Council
March 27: MCAS 101, 6PM
Woodsdale Cafeteria
March 29: Early Release Day
(11:40 dismissal)

Morning Meeting Corner
O foco do personagem para o mês de março é
a bondade. Dê uma olhada em alguns dos
tópicos que seus alunos podem estar
discutindo na Reunião da Manhã deste mês:
-Que se sente quando alguém é gentil com
você?
-O que você pode fazer para mostrar bondade
à sua família e amigos?
-Como a gentileza pode mudar essa situação
(colocando problemas reais e retrocedendo
para olhar através de uma lente diferente)

Nurse's News

Clique no link abaixo para notícias da enfermeira!

Nurse's News 3/8

Mixed Bag Fundraiser

Continue espalhando a palavra sobre o nosso
fundraiser Mixed Bag! Você pode encomendar
online clicando no link abaixo.
Nosso código promocional exclusivo é
FS7519 (good for free shipping on any order
over $75)

Mixed Bag Fundraising

Camp Invention 2019

Links
Mrs. Feeney's Art Weebly
Important District Forms
ALICE: K-12 program
Woodsdale Facebook
Abington Public Schools:
Food Services

A Camp Invention está voltando para a
Woodsdale School novamente neste verão (12 a
16 de agosto).
As inscrições estão abertas agora e os
descontos para os alunos terminam em março
Confira o link abaixo para um vislumbre da
diversão deste ano!

Camp Invention 2019

School-to-Home
MCAS 101 SESSION
Join us on March 27, 6PM for MCAS 101. MCAS testing begins on April 8, and
we'd like to provide an opportunity for parents to experience what the online
testing software looks like, participate in some practice testing, and
understand what you can do at home to ensure that your student is prepared
well in both body and mind!
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