Beaver Brook Broadcaster

June 9, 2017

Mensagem dos Principais - Preparando-se para férias
À medida que fechamos o ano letivo e o verão se aproxima, é importante que a comunidade
esteja atualizada sobre o próximo ano letivo e importantes datas de verão.
Beaver Brook Elementary irá adicionar jardim de infância, bem como as categorias 1 e 2 da
residência. Principal Catherine Zinni e Asst. O diretor Lori Gover liderará a Beaver Brook Elementary.
Woodsdale School estará hospedando as séries 3 e 4, lideradas pelo diretor Jonathan Hawes.
A escola abrirá novamente para estudantes em 29 de agosto, com a Casa Aberta acontecendo a
noite antes da escola, no dia 28 de agosto.
Certifique-se também de verificar os sites de cada escola para obter atualizações de notícias
importantes, horários de início da escola, calendários, programas de leitura de verão e informações
de registro importantes (programas de almoço escolar, transporte, etc.)

-Mrs. Zinni & Mr. Hawes

Important Dates:
12 de junho: Brain
Show- Grades 1-4
13 de junho:
Celebração de 4º
Grau, 11-2 PM
14 de junho: ESL
Family Talent Night,
BBES Cafeteria (7-8
PM)
16 de junho: Último
dia de escola!
20 de junho: Comitê
Escolar, Câmara
Municipal (7 PM)

Comunicação:
• Siga o BBES no Twitter para ver fotos e atualizações de Beaver Brook!
(Https://twitter.com/BeaverBrookAPS ).
• Sinta-se à vontade para entrar em contato se você tiver um problema
ou preocupação:
Catherinezinni@abingtonps.org (Principal)
Jonathanhawes@abingtonps.org (Diretor Principal)

Piquenique Woodsdale:
Pais e estudantes que se juntam à Woodsdale School no outono (notas 3 e
4) estão convidados a se juntar a alguns funcionários da Woodsdale e
suas famílias para um piquenique (quinta-feira, 3 de agosto). Nós iremos
enviar um folheto e uma mensagem de contato constante na próxima
semana - salve a data!

Prevenção do slide de verão:

O estudante moderno, sem dúvida, merece se afastar da escola para o
verão e se conectar com amigos, familiares e sua comunidade.
Com esta pausa da escola vem um deslize natural longe das demandas
acadêmicas e do ritmo, o que pode ser difícil de voltar imediatamente
em setembro.
Manter as habilidades que as crianças precisam de nitidez é fácil de fazer
em casa. Mantenha-os lendo, matematização com cartões flash ou
aplicativos, e muito mais. Confira alguns artigos que compilamos sobre o
assunto:
 Slowing the Summer Slide
 Summer Reading Pays Off
 Summer Math Fun
 Keep Math Skills Sharp
 Keeping Academics Sharp
 Use 'Em or Lose 'Em

Atualização de playground:

Nossa ponte no campo de jogos, que, infelizmente, está fora de
serviço há cerca de um mês, não será consertada no final da escola
este ano. O custo para substituir foi muito mais do que o esperado e
nossa solução não será no tempo. Pedimos que os pais que
supervisionam o jogo remetem nossas preocupações e conscientizam
as crianças de que a compensação no local não deve ser
adulterada. Teremos as coisas funcionando o mais rápido possível.

Calçado seguro:

Enquanto o tempo está melhorando diariamente, recomendamos
fortemente calçados que não flip-flops para a escola. Nós
freqüentemente vemos lesões nos pés relacionadas a alguém usando
chinelos. Dado o movimento através dos salões, linhas de almoço
lotado, aulas de educação física e recessos ativos, os alunos precisam
de calçado que é seguro e apropriado para muitas atividades.

Important Links:
APS Food Services:

http://www.abingtonp
s.org/central_office/fo
od_services.php

Abington Public
Schools News:

http://www.abingtonp
s.org/newslist.php

Forms for the District:
http://bit.ly/2aN9UDH

District Calendar:
Lembretes de Comportamento do Aluno:
Nossa abordagem consistente para reforçar positivamente o
comportamento esperado e identificar comportamentos inaceitáveis
pode ser reforçada em casa também. Abaixo estão exemplos de
sinalização exibidos aqui no BBES, que podem servir como pontos de
discussão para você e seu filho sobre as expectativas na escola.
Agradecemos a sua parceria na educação contínua acadêmica e
de caráter em casa e na comunidade.
Expected Behavior for Recess
Expected Behavior for Lunch

http://www.abingtonp
s.org/District20152016/Calendar%20201
7.pdf

BBES Website:
http://www.abingtonp
s.org/schools/beaver_
brook_elementary/ind
ex.php3

Broadcaster Archive:
http://www.abingtonp
s.org/schools/beaver_
brook_elementary/bb
es_broadcaster.php

