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Mensagem do diretor
Caro Woodsdale Famílias,
Outra ótima semana na Escola
Woodsdale, terminou com um
Encontro All-School sexta-feira de
manhã. A reunião da All-School é um
dos meus dias favoritos do mês. Nós
nos reunimos como uma escola e
destacamos o traço de caráter mensal
(usando a entrada do aluno para
aprofundar o que parece ser aqui na
escola e fora da comunidade), destacar
o trabalho do aluno e tendências
positivas de que nos orgulhamos,
discutir os próximos eventos e Mais.
Nós enviamos panfletos para casa em
mochilas na quinta-feira para um
Smencil Valentine. Por favor, envie
aqueles de volta na segunda-feira,
esperamos ter um namorado para cada
aluno para alegrar o dia deles no dia
14! Muito obrigado ao INPI por essa
ideia!
Como lembrete, as janelas para
administração de teste na Woodsdale
School são as seguintes:
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

ALICE Drill Debrief
Dada a natureza sensível da nossa broca
de barricada e o fato de que nunca
havíamos feito esse tipo de treinamento
em nossa escola, eu não poderia ter ficado
mais feliz com o resultado. Dentro da
janela de 120 segundos, os estudantes
construíram uma barricada e fixaram-se no
lugar. O oficial LeSage participou dessa
broca conosco, trabalhando em uma das
salas de aula para nos dar uma perspectiva
privilegiada. Depois de conversar com os
funcionários e alunos sobre como eles se
sentiram e ouviram a opinião do oficial
LeSage, nos sentimos confiantes de que o
treinamento será uma camada eficaz de
preparação para nossos alunos.

Dine for Dollars

Nós estaremos assumindo o Texas
Roadhouse em Brockton em 28 de
fevereiro (das 4 às 22 horas). Uma parte
das vendas naquela noite irá para a
arrecadação de fundos para o PTO. Fique
atento a panfletos e convites que chegam
em breve. Vejo você lá!
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Reserve a data
18 a 22 de fevereiro: férias
escolares
Fevereiro: Conselho Escolar,
4PM
26 de fevereiro: Woodsdale
Focus Group, 6PM

Morning Meeting Corner
Estamos trabalhando durante todo o mês no
traço de caráter da amizade. Em nossas
Reuniões da Manhã, falamos sobre como
resolver um problema com um amigo (e por
que isso parece difícil) e qual a diferença
entre um "amigo" e "amigável".
Nossos alunos estão plenamente conscientes
de que não precisamos ser "amigos" de todos,
mas "amigável" é uma obrigação, e as coisas
sempre dão errado quando deixamos de ser
amigáveis.

Kids Heart Challenge

O Woodsdale tem o prazer de anunciar que
vamos concluir o programa Kids Heart
Challenge (antes conhecido como Hoops for
Heart) durante as aulas de educação física de
28 de janeiro a 15 de fevereiro. Todos os
alunos participarão desta divertida atividade
física, tornando seus corações mais saudáveis
e felizes. Se você optar por ajudar no trabalho
que salva vidas da American Heart Association,
você pode doar usando o aplicativo Kids Heart
Challenge ou em www.heart.org/
kidsheartchallenge. As doações off-line podem
ser coletadas no envelope que será enviado
para casa na próxima semana. Cheques podem
ser pagos à American Heart Association.
Obrigado pelo seu trabalho de "coração"!

Nurse's News

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

Clique no link abaixo para notícias da
enfermeira!
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Escola para Casa
CLEVER.COM
Recentemente atualizado, o bloco de
lançamento do Clever inclui o
Learning.com, permitindo que os pais
vejam o conteúdo do Digital Literacy que
estamos aprendendo nas aulas de
Tecnologia este mês.

Clever.com login

S u p o r t a

ATIVIDADES DE RUPTURA DE FEVEREIRO
Se você se deparar com uma manhã
preguiçosa em relação ao intervalo de
fevereiro, confira estas excelentes
atividades de engenharia que você pode
fazer com seus alunos usando apenas o
que você tem em casa!

Instructables

FEBRUARY 7, 2019

