
EXAMPLES OF PTO SUPPORTING BBES 

Flexible Seating ~ Books ~ Enrichment Programs 

Playground Equipment ~ Field Trip Transportation 

Teacher Appreciation 

Beaver Brook Elementary School 
 

 

Welcome to the Beaver Brook PTO!! 
The BBES PTO meets on the first Thursday of every month during the school year at 7:00 pm in the BBES 
cafeteria. During our meetings, we discuss fundraisers for the school year, enrichment programs, as well as PTO-
sponsored events such as the Scholastic Book Fair and the Halloween Boo Bash. We vote on allocating money 
we have raised and discuss ways we can support the students and staff at BBES. We love to see new faces at 
any/all meetings throughout the school year - babysitting is available! 

ROLES OF THE PTO BOARD MEMBERS: 
• CO-CHAIRS: Currently, Jennifer Cummings and Katie O’Neill are the two co-chairs on the PTO board. They work 

together to create an agenda for each meeting. They then facilitate each monthly meeting. Co-Chairs help 
organize and run PTO events for the school. 

• TREASURER: The treasurer, currently Amanda Zompetti, is responsible for managing PTO funds, including all        
deposits, and writing all checks for the PTO. The treasurer keeps all financial records and receipts. She also 
reports the numbers to the Treasurer of the town-wide PTO for tax purposes. 

• SECRETARY: The secretary, currently Jason Green, is responsible for taking the meeting minutes and typing 
them for review and approval by the board. They are approved by the general meeting each month. 

 
You do not have to be on the board to have a voice! You can be a member by joining us at the meetings, voting on topics, 

sharing your ideas, and volunteering at PTO-sponsored events! 

WHY JOIN THE PTO? 
• CHILDREN BENEFIT: Research shows that children perform better when parents are engaged in education both at 

home and at school. Parental involvement boosts student achievement. By joining PTO, your child(ren) will see 
firsthand the importance you place on education. 

• SCHOOL BENEFIT: PTO provides support for administrators and teachers. PTO strives to create a positive and 
caring atmosphere in the school. PTO addresses issues that are important to the BBES community. PTO partners 
with a variety of programs that enhance our schools. We provide funding for school programs and equipment 
that impacts all students and improves student wellbeing and performance. 

• MAKE CONNECTIONS: PTO involvement helps you stay connected with the school and allows you to gain a 
broader perspective of how you can play a supportive role. You also make connections with other parents and 
work toward a common goal.  Working together helps build a stronger foundation for students to grow and 
thrive. PTO can also be a way for you to more effectively suggest change at your child(ren)’s school. 

• IT’S GOOD FOR YOU: Volunteering with your PTO allows you to contribute your skills and knowledge for the benefit 
of not only your child(ren) but for your school community. PTO can help you gain expertise as a leader and volunteer, 
build your resume, and make connections and friends. 

 

 
Email: BBESPTO1@gmail.com 

 

 

mailto:BBESPTO1@gmail.com


Bem-vindos ao Beaver Brook PTO!! 
O PTO BBES se reúne na primeira quinta-feira de cada mês durante o ano letivo às 19h no refeitório BBES. 
Durante nossas reuniões, discutimos arrecadações de fundos para o ano letivo, programas de enriquecimento, 
bem como eventos patrocinados pelo PTO, como a Feira do Livro Escolar e a Festa do Halloween Boo. Votamos 
sobre a alocação de dinheiro que arrecadamos e discutimos formas de apoiar os alunos e funcionários do BBES. 
Adoramos ver caras novas em todas as reuniões durante todo o ano letivo - a babá está disponível! 

FUNÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO DO PTO: 
• CO-PRESIDENTES: Atualmente, Jennifer Cummings e Katie O'Neill são as duas copresidentes no conselho do PTO.   

Eles trabalham juntos para criar uma agenda para cada reunião. Eles então facilitam cada reunião mensal. 
Copresidentes ajudam a organizar e executar eventos do PTO para a escola. 

• Tesoureiro: A tesoureira, atualmente Amanda Zompetti, é responsável pela gestão dos fundos do PTO, 
incluindo todos os depósitos, e por meio de todos os cheques para o PTO. O tesoureiro guarda todos os 
registros financeiros e recibos. Ela também relata os números ao Tesoureiro do PTO em toda a cidade para 
fins fiscais.   

• Secretário: O secretário, atualmente Jason Green, é responsável por pegar a ata da reunião e digitá-las para 
revisão e aprovação pelo conselho. Eles são aprovados pela assembleia geral todos os meses. 

 
Você não precisa estar no quadro para ter uma voz! Você pode ser um membro se juntando a nós nas reuniões, votando 

em tópicos, compartilhando suas ideias e se voluntariando em eventos patrocinados pelo PTO! 

POR QUE SE JUNTAR AO PTO? 
BENEFÍCIOS DAS CRIANÇAS: Pesquisas mostram que as crianças têm melhor desempenho quando os pais estão 
engajados na educação, tanto em casa quanto na escola. O envolvimento dos pais aumenta a realização do aluno. Ao 
ingressar no PTO, seu filho verá em primeira mão a importância que você dá na educação. 

BENEFÍCIO ESCOLAR: O PTO oferece suporte para administradores e professores. O PTO se esforça para criar uma 
atmosfera positiva e carinhosa na escola. O PTO aborda questões importantes para a comunidade bbes. O PTO faz 
parceria com uma variedade de programas que melhoram nossas escolas. Fornecemos financiamento para programas 
escolares e equipamentos que impactam todos os alunos e melhoram o bem-estar e o desempenho dos alunos. 

FAÇA CONEXÕES: O envolvimento do PTO ajuda você a se manter conectado com a escola e permite que você obtenha 
uma perspectiva mais ampla de como você pode desempenhar um papel de apoio. Você também faz conexões com 
outros pais e trabalha em direção a um objetivo comum.  Trabalhar juntos ajuda a construir uma base mais forte para os 
alunos crescerem e 

Prosperar. O PTO também pode ser uma maneira de você sugerir mais efetivamente mudanças na escola do seu filho. 

É bom para você: O voluntariado com seu PTO permite que você contribua com suas habilidades e conhecimentos em 
benefício não só do seu filho, mas da comunidade escolar. O PTO pode ajudá-lo a ganhar experiência como líder e 
voluntário, construir seu currículo e fazer conexões e amigos. 
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