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Mensagem do diretor Woodsdale's Wild Dash
Caro Woodsdale Famílias,
Nesta semana, celebramos a Semana
de Apreciação dos Professores,
tratando nossa equipe para almoçar,
lanches, café da manhã e certificados
de presentes para serem usados no
material escolar para o próximo ano
letivo, e muito mais. Muito obrigado ao
INPI por sua ajuda. Nossa equipe
trabalhadora merece um pouco de
mimo.
Sim, este ano letivo está acabando,
mas, acredite ou não, já estamos
começando a planejar para o próximo
ano. Apresentarei nosso próximo Plano
de Melhoria da Escola durante a
reunião do Comitê Escolar de Maio,
estaremos votando para a nova
diretoria da Woodsdale PTO na
reunião do PTO de 4 de junho, e
estaremos procurando por três pais
para se juntarem ao Conselho Escolar
de Woodsdale. o próximo ano letivo.
Se você estiver interessado em
ingressar no Conselho Escolar como
representante dos pais, envie um email para
WSCOUNCIL@abingtonps.org.
Precisamos dos pais para ajudar no
planejamento de parques infantis, no
planejamento de grupos de foco e
muito mais!
Aproveite o seu fim de semana!

Nós tivemos o nosso segundo rali pep de
Wild Dash hoje! Os alunos que
registraram e enviaram doações
receberam uma pulseira Woodsdale Wild
Dash e um pedômetro. Nós sorteamos os
certificados de presente da Cream e uma
carona para a escola em um carro de
bombeiros para os estudantes sortudos
que haviam atingido metade do seu
objetivo de doação!
Vamos manter essas doações chegando!
Atualmente, não estamos no alvo para
alcançar nosso objetivo, mas ainda há
quase 3 semanas de arrecadação de
fundos!

Drama Club

O Woodsdale Drama Club se apresentou
para a escola e para os pais nesta quintafeira. Ficamos orgulhosos e amamos
especialmente a criatividade e o
desempenho de nossos alunos, muitos
dos quais brilham no palco de maneiras
diferentes do que na escola!
ENORME graças a Erin Sweeney (diretor)
de Anderson Anderdaughter em
Pembroke. Considere participar de um
dos seus fantásticos programas!

Anderson Anderdaughter
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Reserve a data
May 24: Woodsdale Wild
Dash (fun run)
May 27: No SCHOOL
June 4: PTO *Date
change, Tuesday PM

Morning Meeting Corner
O foco do personagem para o mês de maio é o
bom espírito esportivo. Foi tão bom ouvir
todas as maneiras pelas quais nossos alunos
conheciam e exibiam o bom espírito esportivo.
Discutimos como o bom espírito esportivo
pode parecer fora de um esporte real, por que
é importante não se vangloriar ou se
vangloriar de vitórias e do poder de felicitar o
esforço e não apenas o desempenho na
vitória.

Transição Etc
Enquanto nos dirigimos para o final deste ano letivo,
por favor, saibam que há várias atividades planejadas
para transições de BBES para Woodsdale e de
Woodsdale para a Abington Middle School.
Os alunos da 2 ª série do Beaver Brook visitarão a
Woodsdale School no dia 5 de junho. Os alunos da 4 ª
série de Woodsdale visitarão a Middle School no dia 4
de junho. Além disso, Abington Middle School estará
hospedando pais e alunos durante uma noite em
junho.
Além desses eventos, há oportunidades durante o
verão para os novos alunos entrarem em sua nova
escola. Se um aluno tiver preocupações / ansiedades
significativas sobre sua nova escola, passeios com
administradores podem ser organizados durante o
verão.

Nurse's News

Links

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

Clique no link abaixo para notícias da
enfermeira!

Nurse's News 5/10

School-to-Home
Graphic Novels

Já viu seu aluno lendo uma graphic
novel, que se parece muito com uma
revista em quadrinhos, e pensou "isso
não é realmente o mesmo que ler um
livro?". Bem, leia este artigo e veja se ele
pode mudar sua mente. Leitura baseada
em interesses tem poder REAL!

Graphic Novels Belong In Your Class

S u p p o r t s

Got 10 minutes?

Se você tem um leitor relutante, ou se
você gosta de ler, mas quer ler mais com
seus filhos ... ou talvez você não leia
nada e queira começar?
Confira este podcast sobre maneiras /
dicas para ler com crianças de qualquer
idade:

Teaching Mama: 5 tips for reading
with your reader
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