
Sexta-feira,   23   de   outubro   de   2020   
Frase   da   semana:   "Para   muitas   pessoas,   os   feriados   não   são   viagens   de   descoberta,   mas   rituais   de   
tranquilidade."   --Philip   Andrew   Adams   (apresentador   australiano)   
Guardem   seus   chapéus,   pais,   estamos   entrando   na   temporada   de   férias!   Patricia   me   perguntou   o   que   
estávamos   fazendo   como   escola   para   o   Halloween   e   minha   resposta   inicial   foi   "nada".   No   entanto,   isso   
não   é   verdade.   Os   professores   estão   planejando   atividades   assustadoras,   lendo   e   fazendo   com   que   os   
alunos   escrevam   histórias   assustadoras,   e   a   equipe   2/3   está   organizando   um   dia   temático.   Funcionários   e   
alunos   são   incentivados   a   se   vestir   bem   para   as   aulas   de   Zoom.   É   mais   importante   do   que   nunca   
comemorar.   É   verdade   que   algumas   coisas   ficarão   diferentes   e   algumas   atividades   tradicionais,   como   
correr   pela   vizinhança   para   coletar   doces,   não   serão   possíveis   este   ano.   As   reuniões   de   família   podem   
ser   um   pouco   menores,   poucos   de   nós   viajaremos   e   não   iremos   a   tantas   festas   de   fim   de   ano   como   
faríamos   normalmente.   Talvez   eu   realmente   perca   peso   nesta   temporada   de   férias,   em   vez   de   ganhar   
meus   dois   quilos   habituais.   Então,   novamente,   poderei   assar   biscoitos   e   beber   gemada,   então   
provavelmente   devo   contar   com   minha   resolução   tradicional   de   ano   novo   de   malhar   mais   e   comer   menos.   
Este   ano,   é   importante   nos   concentrarmos   nas   tradições   das   quais   ainda   podemos   participar,   e   é   crucial   
nos   esforçarmos   para   tornar   a   temporada   de   férias   especial.   Nossos   rituais   de   férias   são   reconfortantes;   
eles   nos   dão   algo   em   que   nos   agarrarmos   em   tempos   de   mudança   e   quando   as   coisas   estão   difíceis.   
Essa   garantia   é   importante   para   os   adultos,   mas   é   crucial   para   as   crianças.   Então   traga   essas   
decorações,   desenterre   as   receitas   da   vovó   e   comece   a   planejar   as   férias.   
Felicidades!   
Jeanne   
  

P.S.   Um   agradecimento   especial   a   Sophie   Korn   e   a   todos   os   membros   da   equipe   e   ex-membros   da   
equipe   que   participaram   de   nosso   primeiro   show   anual   Read-a-Thon.   Arrecadamos   US   $   720   adicionais   
para   a   Ocean   Shore   e   nos   divertimos   muito   no   processo.   Obrigado   a   todos   que   compareceram   e   que   
puderam   doar!   
  

Escola   de   negócios:   
Arrecadação   de   fundos   do   PEF:    O   PEF   tem   o   orgulho   de   anunciar   sua   parceria   com   a   Coastside   Dance   
School,   LLC.   Para   lançar   a   parceria,   Roxanne   Selinger,   da   Coastside   Dance   School,   oferecerá   duas   aulas   
de   dança   virtual   para   alunos   do   pré-primário   à   oitava   série,   na   manhã   do   Halloween,   com   todos   os   
rendimentos   para   o   FPE!   Consulte   o   folheto   em   anexo   para   obter   mais   informações.   O   PEF   precisa   do   
nosso   apoio   mais   do   que   nunca,   então,   por   favor,   doe   se   puder!   https://www.pacificaef.org/   
  

Os   dias   de   fotos   serão   4   e   5   de   novembro.   
Por   favor,   veja   o   folheto   abaixo   para   mais   informações.   Aqui   está   um   link   para   as   informações   de   
segurança   do   Lifetouch.   
Lifetouch   Safety   e   aqui   está   um   link   para   Lifetouch   para   pedidos   on-line:   
https://my.lifetouch.com/mylifetouch/#/   O   número   de   identificação   do   dia   da   nossa   imagem   é:   
EVTVBR6T4.   Estaremos   medindo   as   temperaturas   e   faremos   perguntas   de   triagem.   Qualquer   pessoa   
com   uma   temperatura   de   100,4   não   será   permitida   no   edifício.   
  

Almoço   escolar   
Os   almoços   escolares   são   atualmente   gratuitos   para   todos   os   alunos   do   distrito   escolar   de   Pacifica   até   o   
final   de   junho   de   2021.   A   situação   financeira   de   muitas   famílias   mudou   em   2020.   Considere   preencher   
este   formulário   para   almoço   grátis   e   com   preço   reduzido   até   28   de   outubro   de   2020.   É   importante   para   
nós   ter   uma   contagem   precisa   do   número   de   alunos   que   se   qualificariam   para   receber   refeições   gratuitas   
ou   a   preço   reduzido,   pois   parte   do   financiamento   da   escola   é   baseada   nesta   contagem.   As   inscrições   são   



uma   por   família   e   podem   ser   enviadas   para   sua   escola   ou   para   o   escritório   do   distrito   ou   enviadas   por   
e-mail   para   Marta   Grech   em   mgrech@pacificasd.org.   O   pedido   de   Refeições   Gratuitas   e   a   Preço   
Reduzido   está   aqui:   Inglês   ou   Espanhol   
    

Read-a-Thon:    Continue   lendo!   Alguma   dúvida   sobre   a   leitura   de   logs   ou   doações?   Entre   em   contato   com   
seu   professor.   Famílias   YDL,   por   favor,   contate   Virginia   Clements   @   
fullyeardistancelearning@pacificasd.org.   Precisa   de   mais   livros?   Confira   estas   informações   sobre   coleta   
na   calçada   do   Sistema   de   Bibliotecas   do   Condado   de   San   Mateo.   https://smcl.org/curbsideservices/   
Grupo   de   Liderança   em   Diversidade   -   28   de   outubro   às   7h   às   20h30   
O   grupo   Diversity   Leadership    (DLG)   está   de   volta   e   virtual!   DLG   serve   como   um   recurso   para   pais,   
professores,   funcionários   e   alunos   na   comunidade   OSS   para   identificar   e   discutir   ideias,   preocupações   e   
áreas   que   precisam   de   maior   crescimento   ou   conscientização.   A   missão   do   Grupo   de   Liderança   em   
Diversidade   é   fornecer   liderança,   orientação   e   apoio   à   comunidade   Ocean   Shore   para   cultivar   um   
ambiente   de   inclusão   onde   cada   indivíduo   é   valorizado   e   respeitado.   Participe   das   nossas   reuniões   
mensais   na   última   quarta-feira   do   mês,   das   7   às   20h30.   Para   mais   informações   ou   para   se   envolver,   envie   
um   e-mail:   dlg@osspto.org   
Participe   da   reunião   do   Zoom   
https://zoom.us/j/92213022393?pwd=SUNuaWxoUHlxTDhpb0Q1R3dJanVMQT09   
ID   da   reunião:   922   1302   2393   
Senha:   OSSDLG   
  


