Sexta-feira, 30 de outubro de 2020
Frase da semana: "Halloween é todos os dias, não é? Para alguns de nós ..." --Tim Burton
Amo feriados em geral, especialmente Halloween. Existe uma liberdade em se vestir e assumir a
personalidade de outra pessoa. Essa persona pode ser assustadora, fofa, atrevida, inteligente ou
aventureira, às vezes todas as opções acima. No Halloween, somos todos atores e o mundo todo um
palco. Há muita criatividade em exibição: casas decoradas, fantasias caseiras e abóboras esculpidas
assustadoras. Hoje, de todos os dias, sinto falta de ter filhos no prédio. Não há nada tão colorido (ou tão
louco) quanto uma escola primária no Halloween. Felizmente para mim, posso visitar virtualmente os
alunos em suas aulas de Zoom. Estou ansioso para ver fantasias, ouvir histórias assustadoras e assistir
os alunos participarem de jogos. Certifique-se de perguntar aos seus alunos o que eles fizeram hoje na
escola, o que eles gostaram no dia, o que teria tornado o dia ainda melhor. Desejo a todos um feliz
Halloween com muitos truques e guloseimas!
Cuida!
Jeanne
P.S. Agradecimentos especiais a Lily Escobedo, Jenny Abellana e Gina Smith pela coordenação de nosso
Read-a-thon. Tudo correu bem e arrecadamos mais de $ 25.000. Obrigado a todos que contribuíram!
Escola de negócios:
Força-tarefa de Retorno à Escola: Nossa força-tarefa distrital se reuniu pela primeira vez em 20/10/20.
Estamos começando a colocar em prática medidas de segurança para retornar à escola e discutir tudo,
desde horários de limpeza até a colocação das carteiras. Prometo manter nossa comunidade atualizada
sobre os planos para Ocean Shore. Seria em meados de janeiro, no mínimo, que os alunos retornariam.
Os alunos retornariam em fases, provavelmente começando com alunos com necessidades especiais e
progredindo a partir daí. É claro que qualquer plano depende de os números do COVID-19 continuarem
estáveis ou caindo. Sei como tudo isso é frustrante e gostaria de ter respostas mais concretas!
Arrecadação de fundos do PEF na manhã de Halloween: 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.
Dia de los Muertos Ofrenda para Sean Nunan: O altar será exposto fora da biblioteca durante a
semana de 2 de novembro, e estará aberto durante os dias de fotos programados em 04/11 e 05/11.
Fique à vontade para colocar um cartão ou flores de papel na cesta. A família de Sean veio ver o altar
esta semana e a esposa de Sean, May, expressou seu profundo apreço pela comunidade Ocean Shore.

Feira do Livro Ocean Shore: A feira do livro ocorrerá de 13/11 a 26/11. É totalmente online. Aqui está o
link para a nossa página Scholastic:
https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=oceanshoresch
ool1

Garden Art Project: Quer lixar, aplicar primer e pintar o alfabeto? Estamos procurando algumas famílias
dispostas a ajudar a restaurar letras de madeira de 16 polegadas de altura para que possam ser penduradas
na cerca do jardim da escola. Seriam fornecidos 4 a 6 letras de madeira do alfabeto e suprimentos para
restaurá-los. Se você estiver interessado ou tiver dúvidas sobre como nos ajudar a adicionar alguma cor futura
ao espaço externo, envie um e-mail para jonelle.chase@comast.net

