
 Sexta-feira, 22 de outubro de 2021 

 Frase da semana: “Há uma criança em cada um de nós que ainda é um truque ou travessura procurando 
 por uma varanda bem iluminada”. - Robert Brault, escritor 

 Caras famílias da costa do oceano, 

 Eu amo o Halloween. Tenho memórias vivas de correr de casa em casa para maximizar a quantidade de 
 doces que poderia conseguir na janela de duas horas de doces ou travessuras. Eu adorei a emoção de 
 me vestir e a expectativa de ver os trajes e a decoração da casa de todos. Eu adorava histórias sobre 
 vampiros, bruxas e gatos pretos. Por que estou usando o pretérito? Eu ainda amo essas coisas. É claro 
 que não posso travessuras ou travessuras como adulto, e agora não posso nem andar por aí com meus 
 filhos porque aos 18 e 20 anos eles recebiam olhares estranhos batendo em portas. A próxima melhor 
 coisa é ser diretor e ver seus filhos se fantasiarem, comerem doces e ouvir histórias assustadoras. Não 
 faremos nosso desfile em toda a escola este ano, mas as séries mais novas farão desfiles menores e 
 nossos filhos mais velhos farão atividades em suas salas de aula. É especialmente emocionante porque 
 nesta época do ano passado, as salas de aula estavam vazias e os corredores, silenciosos. Nossas vidas 
 são estressantes e a pandemia ainda está conosco. Temos muitas coisas reais que nos assustam e nos 
 deixam ansiosos. O Halloween nos dá a chance de fingir ser outra pessoa, de ter medo de monstros 
 irreais e de comer e beber guloseimas açucaradas. É uma fuga que acolho todos os anos e que tenho o 
 privilégio de compartilhar com seus filhos. 

 Tome cuidado e continue lendo! (Read-a-thon arrecadou mais de $ 20.000 até agora) 

 Jeanne 

 P.S. Por favor, certifique-se de que seus filhos não tragam armas falsas para a escola ou usem fantasias 
 que estejam excessivamente ensanguentadas. Esteja atento aos trajes que podem ser considerados 
 apropriação cultural, como cocares de nativos americanos. Se você tiver alguma dúvida sobre se uma 
 fantasia é apropriada ou não, entre em contato comigo ou com a professora de seu filho. Obrigado! 

 Conselheiros YSB: Tenho páginas de biografias anexadas como PDFs para Jessica e Tiffany, nossos 
 conselheiros YSB. Entre em contato com Gitima Sharma, nossa conselheira, se você estiver interessado 
 em que seu filho consulte um conselheiro (gsharma@pacificasd.org). Eu não posso te dizer o quão 
 incrível essas três mulheres são. Ganhamos a sorte grande do aconselhamento este ano, e isso não 
 poderia ter acontecido em melhor hora. 

 Negócios Escolares: 
 Registro no jardim de infância para 2022-23: As informações podem ser encontradas no site do PSD: 
 http://pacificaredesign.cyberschool.com/District/1150-Kindergarten-and-TK-Registration.html As 
 informações do passeio ainda não foram publicadas. Todos os passeios serão virtuais. As datas / 
 horários do OSS para tours virtuais são: 8/12/21 às 10h, 14/12/21 às 9h e 12/01/21 às 18h30. Os links de 
 zoom serão postados no site do PSD. Os pacotes do jardim de infância devem ser entregues ao meio-dia 
 de 01/02/22. Os pacotes podem ser retirados em qualquer escola ou na secretaria do distrito. Eles já 
 estão disponíveis. Entre em contato com o escritório distrital se tiver dúvidas sobre o registro que não 
 foram respondidas no site do PSD. 



 JUHSD High School Open Houses: Consulte o folheto anexo para obter informações. As informações de 
 registro estarão disponíveis em breve no site: https://www.juhsd.net/Page/2003. 
 Roupas necessárias: Precisamos de leggings (todos os tamanhos) e calças para meninos de 1ª a 5ª série 
 para manter no escritório em caso de derramamentos e outros tipos de acidentes. 

 Folhetos adicionais anexados: Clínicas de Vacinação contra Gripe (Inglês e Espanhol), JUHSD Open 
 Houses, PGSL, PNLL, Pacifica United Soccer, City of Pacifica Halloween, Read-a-thon FAQ, Bios para 
 conselheiros YSB. 


