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Mensagem do Diretor
Queridas famílias de Woodsdale,
Na reunião de todas as escolas de hoje,
discutimos o traço de caráter do mês,
Bondade. Os alunos deram exemplos de
como é bondade com eles e
compartilharam como podem exibir essa
característica em toda a nossa escola e na
comunidade. Também nos juntaram
representantes do Abington Bank. Os
alunos aprenderam um pouco sobre
economia e opções de economia para as
crianças, e cada aluno está voltando para
casa com os materiais desta apresentação,
incluindo uma promoção que oferece a
cada aluno seus primeiros US $ 5 para
iniciar uma conta poupança!
Verifique a programação do MCAS da sua
sala de aula (localizada na parte inferior da
página 2). Também na página 2, você verá
uma atualização dos alunos na sala de aula
da Sra. Bonner, resumindo o trabalho que
eles fizeram nas últimas duas semanas.

Aproveite o seu fim de semana!
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ALICE Drill
Sexta-feira, 20 de março, realizaremos
nossa próxima pesquisa de resposta
crítica do ALICE. Com a ajuda da equipe
de Woodsdale e do Departamento de
Polícia de Abington, orientaremos os
alunos pelas etapas que eles podem
usar para barricar a sala de aula, se
necessário. Vamos nos reunir primeiro,
como uma escola, para revisar as
expectativas e fornecer alguns modelos
para a broca da qual os alunos
participarão posteriormente. A broca
curta será seguida, com a assistência de
todos os funcionários e do
Departamento de Polícia de Abington.
Após o exercício, será realizada uma
análise abrangente nas salas de aula,
discutindo como nos sentimos e
quaisquer preocupações associadas ao
exercício.

Notícias da Enfermeira

Por favor, veja a atualização desta
semana da Sra. Ambrose, nossa
enfermeira da escola!

Nurse's News - 3/6

- Mr. Hawes
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Reserve a Data
20 de março: Liberação
antecipada, destituição das
11:40
30 de março: o teste
MCAS começa

Morning Meeting Corner
O foco do personagem durante o mês de março é
a bondade. Nas Reuniões da Manhã deste mês, as
salas de aula discutirão diferentes iniciativas de
bondade em que podem participar, no interesse
de ajudar os outros e espalhar a bondade. Eles
também estarão falando sobre os efeitos de ser
cruel, como lidar com um colega que tem sido
cruel e como lidar com alguém que tenha sido
cruel com eles.

Update From Room 11 :)

O quarto 11 (quarto da Sra. Bonner) está ocupado. Na ELA,
estamos construindo nossa leitura
e resistência à escrita. Entramos em contato com a autora
mentora de nossos filhos, Carol Gordon Ekster, e ela nos deu
conselhos por escrito e respondeu a nossas perguntas.
Estamos trabalhando para encontrar a ideia principal e os
principais detalhes e usar os recursos de texto. Estamos
escrevendo opiniões e resumos. Escrevemos cartas para os
nossos colegas do Abington Senior Center e recebemos cartas
deles! Estamos empolgados em escrever de volta para nossos
colegas de correspondência.
Em matemática, trabalhamos para determinar o tempo até o
quarto de hora e minuto e encontrar o tempo decorrido.
Estamos nos ajudando com nossas respostas matemáticas
escritas usando Pensamento e Feedback. Estamos trabalhando
para encontrar a área de números irregulares. Começamos a
trabalhar com frações e queremos aprender mais sobre elas.
Em Estudos Sociais, estamos aprendendo sobre exploradores
europeus e criando um PowerPoint sobre eles. Estamos
prontos para aprender sobre os peregrinos a seguir.
Aprendemos como fazer um FlipGrid com a sra. Graham.
Em Ciência, aprendemos sobre plantas e fizemos um ciclo de
vida em PowerPoint. Agora estamos aprendendo
sobre o céu tempestuoso. Aprendemos sobre o ciclo da água e
experimentamos fazendo
um testador de armadilhas de gás e aprendemos como é
criada uma nuvem. Mal podemos esperar para fazer
experiências mais divertidas.

LinkS
Important District
Forms
ALICE: K-12 program
Woodsdale Facebook
APS Food Services
Uncompleted
Homework Slip
District Calendar
School Improvement
Plan

MCAS Testing Schedule
Começaremos o teste do MCAS para artes da língua inglesa a partir de segunda-feira,
30 de março. os testes começam pela manhã, logo após o horário de início - verifique
se o aluno está chegando a tempo da escola. Veja abaixo o cronograma de testes
(pelo professor da sala de aula):
Grau 4:
Grau 3:
Kelleher, Dailey, Gilpatrick - 30 e 31 de març Clark, Lennon Stavropoulos - 8 e 9 de
abril
Glynn, Yarasitis, Patterson- 1 e 2 de abril
Widmann, Kelly- 13 e 14 de abril
Bonner, Eddy - 15 e 16 de abril
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