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Mensagem do Diretor
Queridas famílias de Woodsdale,
Agradecemos imensamente o feedback
positivo que você dispensou para
enviar, por e-mail ou apenas para nos
parar na chegada ou na dispensa para
compartilhar algumas palavras gentis.
Sabemos que este é um lugar brilhante e
positivo. Estamos felizes por você
também estar vendo!
Gosto de ler e responder às respostas de
seus alunos ao nosso prompt de
redação para todas as escolas. Usamos
essa atividade nos últimos três anos
como uma forma de conhecer um pouco
sobre seu aluno. No ano passado,
pedimos que compartilhassem como
são diferentes ou o que precisariam para
ter sucesso na escola. O prompt deste
ano se conecta aos temas de nosso livro
Global Read-Aloud Fenway & Hattie.
Esta história se concentra em dois
melhores amigos que aprendem que
grandes mudanças nem sempre são
fáceis, mas às vezes experimentar coisas
novas dá a você o que você deseja.
Por fim, precisamos que os pais se
juntem ao Conselho Escolar. Os folhetos
foram para casa em mochilas na semana
passada e também postamos
recentemente em nossa página no
Facebook. Por favor, considere isso!

Owl Awards

Ficamos muito felizes em reconhecer os esforços
de muitos ao longo de nossas primeiras semanas.
Demos mais de 100 prêmios Owl até agora,
representando mais de 1/3 da nossa escola! O
reconhecimento de ambas as coisas grandes
(exibindo aceitação, confortando um colega
chateado ou limpando o lixo do chão ou dos
corredores) e pequeno (ajudando um amigo que
largou o giz de cera) é importante para nós!

Lifetouch Portraits

Lembrete: As fotos da escola serão tiradas na
segunda-feira, 9 de setembro. As salas de
aula se programarão ao longo do dia.

AM Dropoff

Esperamos que os pais que abandonam os
alunos pela manhã possam nos ajudar com
alguns backups de tráfego. Ao chegar ao
meio-fio, certifique-se de que está puxando o
mais para a frente possível. O Sr. Sullivan
(nosso custodiante da AM, procure o colete
de trânsito) está posicionado perto do final
da nossa zona de desembarque. Essa
cortesia nos permitirá evitar o retorno de
carros até a entrada da Chestnut St.. Desde
já, obrigado.

Contate-Nos
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
9 de setembro: Dia da
Escola
19 de setembro: dia da libertação
antecipada

2 de outubro: Curriculum
Fair, AMS (18:00)

Morning Meeting Corner
Ao longo desta semana, nossos alunos discutiram como
é a aceitação (ou aceitação), como eles podem se
apoiar como colegas de equipe e o que alguém novo
em nossa escola precisa ou precisa saber.
Alunos e funcionários também levaram tempo para se
conectar, usando instruções para discussão e livros
ilustrados como uma maneira de aprender um pouco
sobre o outro.

ALICE

Em 18 de setembro, realizaremos nosso primeiro
exercício ALICE para praticar a evacuação de
nossa escola. Naquela manhã, as salas de aula
abrirão o dia lendo um livro sobre preparação para
situações de emergência e nos reuniremos como
uma escola para revisar nossas opções de
evacuação e pontos de encontro. Logo após nossa
reunião, pediremos uma evacuação para toda a
escola. Seremos assistidos pelo oficial de recursos
da escola Sayers para este exercício. Enviaremos
lembretes antes por e-mail e faremos uma análise
detalhada da comunicação por toda a escola.

Street Sign Fundraiser

Estamos segurando uma arrecadação de fundos
para placas de rua mais uma vez. Uma entrada de
US $ 5 dá a você a chance de colocar o nome do
seu filho em uma placa de rua na frente da escola
durante o ano! Esteja atento aos folhetos que
voltarão para casa na segunda-feira.

LinkS
Coombs Race
Registration
ALICE: K-12 program
Woodsdale Facebook
Abington Public Schools:
Food Services

Important District
Forms

School-to-Home
Não queremos que a lição de casa seja uma luta, não queremos que os alunos
passem para sempre apenas para concluir sua tarefa - a lição de casa deve ser uma
extensão significativa do aprendizado do dia ou apenas um pouco de prática. Ao
adotarmos as rotinas escolares típicas, queríamos conscientizar os pais sobre uma
opção de lição de casa disponível para todos os alunos. Caso seu filho esteja
lutando com uma tarefa específica (além dos 30 minutos típicos designados),
sinta-se à vontade para enviar o boletim abaixo. Todos os professores de sala de
aula (em todo o distrito) revisarão este formulário com seus alunos e fornecerão
cópias para guardar em suas pastas de levar para casa. Como sempre, entre em
contato com nossa equipe caso a lição de casa seja um estressor recorrente e
trabalharemos para fazer os ajustes necessários.

Uncompleted Homework Slip
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