Beaver Brook Broadcaster

May 19, 2017

Mensagem dos Principais –

Nossa ponte de playground, que infelizmente está fora de ordem por cerca de um mês, não
será reparado pelo encerramento da escola este ano. O custo para substituir foi muito mais do
que o esperado e nossa solução não estará no lugar a tempo. Pedimos que os pais que estão
supervisionando jogo relançar nossas preocupações e fazer as crianças conscientes de que a
rede no local não deve ser adulterado. Teremos as coisas funcionando assim que possível.

-Sra. Zinni & Mr. Hawes
Datas
importantes:
24 de maio: Extensão
de registro de jardim
de infância (4: 30-6:
30 PM), BBES escritório
24 de maio: Abington
Savings Bank visita
BBES Gr 4

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)

Sentindo-se orgulhoso:
Queremos ter a certeza de que transmitimos o quanto estamos orgulhosos
dos alunos do BBES por nos terem representado bem nas recentes viagens
de campo. Os alunos demonstraram a sua responsabilidade e fizeram as
suas viagens de campo bem sucedida através da cooperação, boa
escuta e boas maneiras. Caminho a percorrer!

Procedimento do ônibus à tarde:
Os estudantes de ônibus do BBES estarão tentando um novo
procedimento de demissão para o restante do ano letivo. Esta mudança
de procedimento reflete mudanças permanentes que serão
implementadas no Woodsdale e BBES no próximo ano, e estamos usando
as últimas semanas como uma transição de trabalho para a nossa nova
demissão.

Suessical o Musical:
SEUSSICAL o Musical Jr. será realizado na Escola Secundária Frolio na
sexta-feira, 19 de maio, às 19h. Este show contará com os alunos
talentosos do Drama Club, sob a direção de Paleologo. Além do
desempenho vivo, a senhorita Feeney indicará a arte finala do estudante
no estilo do Dr. Seuss de seus estudantes nos graus 1-6, including peixes do
estilo do Dr. Seuss, seu próprio caráter do estilo de Seuss, um Self-retrato de
Who-Selfie , e mais. Espaço de exibição é limitado, mas vamos estar
pendurando o máximo de obras de arte possível!

Despedimentos Tardio:
Por favor, dê ao escritório um aviso amplo ao ligar para demitir seu aluno.
Nossas responsabilidades como o dia da escola chega ao fim tornam
extremamente difícil coordenar uma demissão sem aviso prévio. Se uma
chamada para um aluno a ser demitido é feita após 2:15, é difícil garantir
que a coordenação necessária ocorre e transporte padrão do estudante,
provavelmente, permanecerá no lugar.

