
 Frase da semana: “Viva um novo ano e mais uma chance de acertarmos.” - Oprah Winfrey 

 Caras famílias da costa do oceano, 

 Bem vindo de volta! Eu sei que o COVID-19 complicou a temporada de férias mais uma vez. A variante 
 omicron está varrendo o país e estamos nos adaptando para manter todos seguros na Ocean Shore. 
 Listei algumas das mudanças nesta carta e mais informações virão a seguir. Espero que 2022 aceite uma 
 dica de Oprah e se saia melhor do que 2021. Espero acertar mais coisas ao continuar minha jornada 
 como diretor. Por fim, espero que todos encontrem um tempo para relaxar e comemorar com os amigos e 
 família durante esse período louco, ou se isso não foi possível, que você fez um plano para ver seus 
 entes queridos no ano novo. Mal posso esperar para ver as crianças amanhã! 

 Tomar cuidado, 

 Jeanne 

 Atualizações do COVID-19: se o tempo permitir, todos os alunos comerão ao ar livre. Se os alunos 
 precisarem comer dentro de casa, eles comerão em suas salas de aula. Atividades transversais só serão 
 permitidas fora. 
 Doença: por favor, mantenha seus filhos em casa se eles estiverem doentes. Se os alunos tiverem nariz 
 escorrendo ou fungando, eles precisam ficar em casa. Se seu filho tiver alergias, precisaremos ter uma 
 carta do seu pediatra para mantê-la em arquivo. Quando seu filho estiver pronto para voltar à escola, os 
 pais precisarão preencher este formulário do Google: Formulário de retorno à escola do OSS. Seu filho 
 deve vir primeiro ao escritório antes de ir para a sala de aula, para que possam ser liberados para voltar 
 às aulas. 
 Viagem: Os alunos não serão excluídos da escola por causa de viagens. As famílias devem considerar o 
 risco envolvido e não as milhas percorridas. Você pode ir ao Lago Tahoe e nunca ficar em outro quarto 
 com alguém com quem não seja parente, o que é uma atividade de baixo risco. As viagens de maior risco 
 podem ser usar transporte público, estar em um aeroporto lotado ou participar de uma grande reunião de 
 família. Um teste COVID-19 deve ser realizado 3-5 dias após o retorno da viagem ou exposição. Isso 
 significa que os alunos que voltaram da viagem na terça-feira não devem ser testados até sexta-feira. 
 Qualquer pessoa com sintomas não deve ir à escola. 
 Vacinações: Estamos começando a rastrear os registros de vacinação dos alunos. Por favor, preencha 
 este formulário do Google. Se você não puder tirar uma foto e carregá-la, podemos fazer uma cópia para 
 você no escritório. Vacinação OSS Student COVID 

 Outros negócios da escola: 

 Programa Depois da Escola: ASEP está de volta! As aulas de inverno começarão na semana de 01/10/22 
 e vão até 11/04/22. As inscrições começam no dia 6 de janeiro às 20h. Você pode visualizar as aulas 
 neste URL: https://asep.cheddarup.com. 

 Tour final do jardim de infância: Horário: 12 de janeiro de 2022 às 18h30. Participe da reunião do Zoom: 
 https://pacificasd.zoom.us/j/82584736528?pwd=L2crWjM1TFgyczdQZ3loazBMN2F5UT09. ID da reunião: 
 825 8473 6528. Senha: 320163. Celular com um toque: + 16699009128,, 82584736528 # ,,,, * 320163 # 
 US (San Jose) 


