
Sexta-feira,   19   de   novembro   de   2021   
  

Frase   da   semana:   "Não   preciso   correr   atrás   de   momentos   extraordinários   para   encontrar   a   felicidade   -   
está   bem   na   minha   frente   se   estou   prestando   atenção   e   praticando   a   gratidão."   --Brene   Brown   (professor)   
  

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
  

Definitivamente,   sou   o   tipo   de   pessoa   que   precisa   ser   lembrada   para   praticar   a   gratidão.   Grande   parte   do   
meu   trabalho   envolve   resolução   de   problemas   e,   às   vezes,   apenas   "escuta"   de   problemas,   porque   nem   
sempre   consigo   resolver   os   problemas   que   me   são   apresentados.   Eu   não   sou   o   único   nisso.   A   maioria   de   
nós   lida   diariamente   com   problemas   que   não   têm   respostas   fáceis   e   podem   ser   frustrantes   e   cansativos.   
É   por   isso   que   praticar   a   gratidão   é   tão   importante.   Quando   paramos   e   pensamos   sobre   o   que   é   bom   em   
nossas   vidas,   ficamos   mais   felizes.   É   preciso   prática   para   a   maioria   de   nós.   Quando   uma   coisa   após   a  
outra   parece   dar   "errado"   na   escola,   a   última   coisa   que   devo   fazer   é   pensar   no   que   sou   grato.   No   entanto,   
quando   dedico   um   tempo   (leva   apenas   30   segundos)   para   respirar   fundo   algumas   vezes   e   pensar   em   
algo   positivo   em   minha   vida,   me   sinto   melhor   imediatamente.   Não   faz   com   que   os   problemas   
desapareçam,   mas   aqueles   poucos   segundos   de   gratidão   podem   interromper   meu   foco   negativo   e   às   
vezes   me   fazer   pensar   em   uma   solução   ou   solução   alternativa   que   não   me   ocorreu.   Todos   nós   
precisamos   ser   um   modelo   de   prática   de   gratidão   para   aqueles   ao   nosso   redor,   especialmente   para   
nossos   alunos.   Sou   grato   aos   meus   professores   e   funcionários   da   escola   que   trabalham   horas   
intermináveis     para   nossos   alunos.   Temos   a   melhor   equipe   do   mundo.   Estou   muito   grato   a   todos   vocês   por   
apoiarem   nossa   escola   e   por   compartilharem   seus   filhos   conosco.   Tenha   um   maravilhoso   Dia   de   Ação   de   
Graças!   
  

Tome   cuidado,   
  

Jeanne   
  

O   grito   da   semana   vai   para   os   vencedores   do   Read-a-thon!   Nossos   principais   leitores   foram:   K   /   1ª   série   
(empate):   Zhara   Rolke   &   Luciano   Campagna,   2ª   /   3ª   série:   Embar   Metzgar,   4ª   /   5ª   série:   Kaavel   Basu,   6ª   
série   (empate):   Nina   Alexiev   &   Alvine   Ekah,   7ª   /   8ª   grau:   Zachary   (Kai)   McArthur.   Parabéns   aos   nossos   
principais   leitores   e   a   todos   os   alunos   que   participaram   este   ano!   

Escola   de   negócios:   

Estaremos   de   folga   na   próxima   semana   para   o   feriado   de   Ação   de   Graças.   As   aulas   serão   retomadas   na   
segunda-feira,   29   de   novembro.   

Resultados   do   Read-a-thon:   Nossos   alunos   leram   mais   de   197.000   minutos   e   arrecadaram   mais   de   $   
40.000.   Consulte   o   folheto   em   anexo   para   obter   uma   lista   completa   dos   vencedores,   maiores   
arrecadadores   de   fundos   e   salas   de   aula   vencedoras.   

Canto   da   PTO   -   uma   mensagem   do   nosso   presidente   da   PTO:   Precisamos   desesperadamente   de   2   
pessoas   que   tenham   tempo   à   noite   /   fim   de   semana   e   tenham   alguma   habilidade   com   inscrições   ou   
finanças   online   para   ajudar   com   nosso   Programa   de   Enriquecimento   Depois   da   Escola.   Este   é   um   
“trabalho   de   mesa”,   por   assim   dizer.   Envie   um   e-mail   para   Tarra   em   president@osspto.org   se   você   estiver   



interessado   ou   tiver   perguntas.   Consulte   o   folheto   do   PTO   em   anexo   para   obter   outras   informações   sobre   
arrecadação   de   fundos   e   doações   de   equiparação   de   empregadores.   

FPE:   Terça-feira   de   doações   está   chegando   em   30   de   novembro.   Por   favor,   considere   apoiar   a   Pacifica   
Education   Foundation!   

Necessidades   de   escritório:   Patricia   precisa   de   toalhetes   desinfetantes   de   sétima   geração   para   limpar   
nossas   bolsas   de   gelo   reutilizáveis.   

Achados   e   perdidos:   Temos   muitas,   muitas   garrafas   de   água   e   lancheiras   em   nossos   achados   e   perdidos,   
bem   como   o   grande   número   usual   de   camisolas   e   jaquetas.   Todas   as   garrafas   e   lancheiras   serão   jogadas   
fora   após   3   de   dezembro   e   as   roupas   serão   doadas   à   Goodwill.   Por   favor,   venha   ao   escritório   e   peça   para   
"visitar"   os   achados   e   perdidos   se   seu   filho   estiver   faltando   alguma   coisa.   

Folhetos   anexados:   Vencedores   do   Read-a-thon,   doações   passivas   de   PTO,   canto   de   PTO,   recrutamento   
de   trabalho   PSD,   menu   de   almoço   de   dezembro,   benefícios   Medi-Cal   Dental,   eventos   de   feriado   do   PEF,   
calendário   PSD   com   dias   mínimos   OSS.   
  

  
  
  


