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Mensagem do diretor
Caro Woodsdale Famílias,
A primeira semana do MCAS foi um
sucesso! Cada uma de nossas salas de
aula da terceira série terminou seus
testes em inglês e a quarta série
começará o mesmo teste quando
voltarmos do intervalo. No encontro All
School desta manhã, discutimos a
próxima campanha de arrecadação de
fundos (Woodsdale's Wild Dash),
animamos os alunos sobre o vencedor
do nosso torneio March Madness () e
reconhecemos a necessidade de
gentileza em nossas interações entre
colegas.
Desejo uma pausa tranquila para todos
os nossos alunos, funcionários e pais.
Vamos esperar que tenhamos algum
tempo que nos permita desfrutar de ar
fresco e sol!

Placement Info

A colocação para o próximo ano letivo
começa em breve. Hoje, em mochilas,
enviamos um formulário para que os pais
forneçam informações que você acha que
precisamos para ajudar nesse processo.
Como sempre, o pedido de professores
específicos em sala de aula não pode ser
honrado.

Aplicações de ônibus

Os pedidos de transporte de ônibus (201920 Ano Escolar) serão enviados para casa
na semana em que retornarmos do
intervalo. Qualquer família que reside
dentro de 2 milhas da escola, quer pagar
uma taxa ou solicitar uma renúncia.

Contas de almoço

Os avisos foram enviados para casa para os
alunos com contas de almoço
inadimplentes. Por favor, traga as contas
de almoço dos estudantes para o mais
breve possível.

- Sr. Hawes
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Jonathan Hawes, Principal
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Reserve a data
April 13: April vacation
begins
April 23: Grade 4 MCAS
Begins
April 26: Spring
Portraits

Morning Meeting Corner
O foco do personagem de abril é
Perseverança. Estaremos conversando com os
alunos sobre o que parece e se sentir como
tentar dar o máximo de esforço, para superar
os obstáculos e empurrar através da
adversidade.
Usaremos textos âncora em nossas discussões
do Morning Meeting, além de assistir a
videoclipes, etc. Também teremos uma
discussão em toda a escola sobre o traço
durante o All-School Meeting de abril.

Notícias da enfermeira
Clique no link abaixo para notícias da
enfermeira!

Links

Nurse's News 4/12

Retratos de primavera

Estaremos tendo retratos de primavera (por
Lifetouch) na sexta-feira, 26 de abril.
Enviaremos formulários de pedidos para casa
na segunda-feira, 22 de abril. Encomendar /
comprar o pacote de retrato de primavera é
totalmente opcional, no entanto, tiraremos
fotos da criança no dia 26.

Important District Forms
ALICE: K-12 program
Woodsdale Facebook
Abington Public Schools:
Food Services

Numa data posterior...

24 de maio: Wild Dash de Woodsdale (Fun
Run)
4 de junho: viagem de transição da 4 ª série
para a AMS
7 de junho: celebração da 4 ª série
10 de junho: dia de campo

School-to-Home

Homework
O dever de casa é frequentemente
debatido. Estamos fazendo um autoestudo de nossas próprias práticas,
pesando o que precisamos
(oportunidades para praticar) com o
pedágio que pode ser necessário para
alguns alunos. Aqui está uma leitura
interessante sobre o tópico.

S u p p o r t s

MCAS Links
Practice Tests
MCAS 101 presentation

The Atlantic: Homework
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