
Sexta-feira,   29   de   janeiro   de   2021   
    

Frase   da   semana:   "A   vida   começa   quando   você   sai   da   sua   zona   de   conforto."   Neale   Donald   Walsch,   
autor   
  

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
  

Feliz   sexta-feira!   Espero   que   todos   tenham   resistido   à   tempestade   literal   esta   semana.   Infelizmente,   parte   
da   minha   cerca   e   a   estrutura   que   cobria   minha   velha   banheira   de   hidromassagem   não.   Parece   que   meu   
quintal   foi   atingido   por   um   tornado.   Experimentar   ventos   de   70   MPH   me   deixou   muito   grato   por   não   morar   
mais   no   país   dos   tornados!   A   citação   de   hoje   é   apenas   um   pequeno   lembrete   de   que   todos   nós   
precisamos   exercitar   nossos   corações,   mentes   e   corpos   um   pouco   enquanto   a   pandemia   se   arrasta.   
Claro,   este   conselho   está   vindo   para   você   de   alguém   que   transformou   dramas   históricos   britânicos   
compulsivos   (Bridgerton,   A   Princesa   Espanhola,   O   Último   Reino   ...)   em   uma   forma   de   arte.   Felizmente,   
tenho   um   trabalho   que   me   obriga   a   sair   da   minha   zona   de   conforto   quase   diariamente.   No   entanto,   ainda   
estou   tentando   ter   certeza   de   que   me   esforço   no   meu   tempo   livre   para   fazer   algo   diferente   de   assistir   uma   
tela.   Eu   descobri   a   ioga,   tentei   fazer   pão   de   massa   fermentada   e   estou   lendo   "Como   ser   um   anti-racista"   e   
participando   de   nosso   clube   do   livro   DLG.   Embora   me   envolver   nessas   atividades   não   vá   
necessariamente   me   ajudar   a   mudar   o   mundo,   me   empurra   além   do   que   é   confortável   e   me   força   a   me   
alongar   mental   e   fisicamente.   Decida   dar   um   pequeno   passo   para   fora   de   sua   zona   de   conforto   esta   
semana   e   incentive   seus   filhos   a   fazerem   o   mesmo!   
Cuidar,   
  

Jeanne   
  

Grito   da   semana:    Bill   Litz   recebeu   meu   grito   esta   semana.   Ele   é   quem   adquiriu   todas   as   plantas   e   as   
plantou   no   jardim   este   ano.   No   ano   passado   ele   plantou   as   sementes   de   tomate   que   plantamos   para   
vender,   adquiriu   a   alface   que   estamos   dando   e   plantou   quase   tudo   o   que   vemos   no   jardim   e   tudo   o   que   
estamos   colhendo.   O   belo   jardim   de   Ocean   Shore   tem   sido   um   ponto   brilhante   durante   esses   tempos   
difíceis.   Obrigado   a   Bill   e   a   todos   os   voluntários   que   mantiveram   o   crescimento   do   jardim!   
https://drive.google.com/file/d/1eAgProk0aLPX7JKqt0gKfkV5WG7ewgIj/view?usp=sharing   
  

Notícias   da   escola:   
  

As   inscrições   do   jardim   de   infância   para   irmãos   devem   ser   feitas   até   o   meio-dia   de   segunda-feira,   1º   de   
fevereiro.   Se   ainda   não   o   fez,   leve   o   formulário   diretamente   ao   escritório   distrital.   
  

Equipe   EAT:    Se   você   estiver   interessado   em   ajudar   no   espaço   de   aprendizagem   ao   ar   livre   do   jardim,   
envie   um   e-mail   para   jonelle.matt@comcast.net   ou   vszczepaniak@pacificasd.org,   ou   junte-se   a   nós:   no   
jardim   Domingo,   7   de   fevereiro   entre   10   e   1   (você   não   precisa   ficar   o   tempo   todo   -   também   apenas   para  
adultos)   ou   via   Zoom   segunda-feira,   8   de   fevereiro   às   6:30   (novamente,   você   não   precisa   ficar   o   tempo   
todo).   Participe   da   reunião   do   Zoom:   
https://us02web.zoom.us/j/84816396584?pwd=UnhZN3JiQmZqKzlSU2RQODYxVHpXUT09   ID   da   
reunião:   848   1639   6584   Código   de   acesso:   1MwrRe--   Se   você   estiver   interessado   em   ajudar   a   lixar,   pintar   
e   pintar   algumas   letras   de   madeira   para   decorar   o   escola,   envie   um   e-mail   para   Virginia   
vszczepaniak@pacificasd.org   



FPE:    A   associação   tem   suas   recompensas:   Você   aproveitou   o   novo   programa   de   vantagens   para   
parceiros   oferecido   pela   Pacifica   Education   Foundation?   Por   meio   de   uma   parceria   única   com   empresas   
locais,   eles   agora   oferecem   descontos   exclusivos   para   membros   do   FPE;   e   estamos   adicionando   novos   
parceiros   a   cada   mês!   O   programa   ajuda   você   e   nossa   comunidade   empresarial   local;   e   a   experiência   
educacional   de   nossos   alunos   se   beneficia   diretamente   também!   Pronto   para   aproveitar   essas   
vantagens?   Obtenha   sua   assinatura   hoje!   Além   disso,   verifique   o   folheto   em   anexo   para   a   aula   de   dança   
de   Bollywood   de   Spindrift.   Os   membros   do   FPE   recebem   um   desconto   de   10%.   
  

Atualização   do   Retorno   à   Escola:    Não   planejamos   retornar   à   escola   neste   momento.   No   entanto,   agora   
existe   um   plano   detalhado   para   quando   decidirmos   voltar.   O   escritório   distrital   irá   apresentá-lo   ao  
conselho   escolar   em   10   de   fevereiro.   Esperançosamente,   o   processo   de   vacinação   será   acelerado   e   os   
professores   receberão   suas   vacinas   rapidamente.   
  


