
  
Sexta-feira,   20   de   novembro   de   2020   
  

Frase   da   semana:   "A   única   maneira   de   avançar   é   com   o   coração   partido."   --Alice   Walker   
  

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
Gemma   Cobb   está   deixando   Ocean   Shore,   depois   de   ser   uma   parte   essencial   de   nossa   escola   
como   assistente   de   escritório   por   15   anos.   Ela   passará   para   o   IBL   no   dia   30   de   novembro.   Essa   
posição   é   uma   promoção,   e   ela   vai   trabalhar   com   alunos   em   tempo   integral,   o   que   sempre   foi   
seu   ponto   forte.   Sentiremos   falta   dela,   mas   Gemma   sempre   fará   parte   do   nosso   Pod   Ocean   
Shore!   
A   Ocean   Shore   School   ainda   não   tem   planos   oficiais   para   celebrar   a   vida   de   Patty   McNally.  
Precisamos   dar   a   sua   família   tempo   para   processar   essa   perda   repentina   e   devastadora.   A   
equipe   se   reunirá   e,   em   conjunto   com   o   PTO,   discutirão   como   a   Ocean   Shore   pode   homenagear   
a   memória   de   Patty.   Estou   aliviado   em   anunciar   que   Marguerite   Rodigou   e   Sandy   Mills   serão   as   
aulas   conjuntas   de   Patty   na   turma   4/5   pelo   restante   do   ano   letivo   de   2020-21.   Marguerite   foi   uma   
estrela   do   rock   esta   semana,   conduzindo   conferências   e   proporcionando   uma   presença   solidária   
para   a   classe.   Sandy   gentilmente   se   ofereceu   para   dar   aulas   em   equipe   com   Marguerite.   Eles   já   
começaram   o   planejamento   e   estão   determinados   a   fazer   o   que   puderem   para   ajudar   a   curar   
nossos   filhos.   
A   citação   de   Alice   Walker   me   lembra   que   amar   alguém   ou   alguma   coisa   significa   que   nossos   
corações   serão   quebrados.   Uma   das   melhores   coisas   que   podemos   fazer   por   nós   mesmos,   
nossa   família,   nossos   amigos   e   nossos   filhos   é   ser   um   modelo   de   resiliência.   Pedimos   ajuda   
quando   precisamos,   recorremos   uns   aos   outros   em   busca   de   apoio   e   mãos   à   obra.   Nós   nos   
curvamos,   pegamos   amorosamente   os   pedaços   de   nossos   corações   partidos   e   seguimos   em   
frente.   
Com   a   aproximação   do   Dia   de   Ação   de   Graças,   sou   profundamente   grato   por   ter   tido   a   chance   
de   trabalhar   lado   a   lado   com   Patty,   primeiro   como   professora   e   depois   como   diretora.   Sou   grato   
por   nossa   equipe   extraordinária,   nosso   incrível   PTO   e   por   todos   vocês.   Sou   grato   por   ter   a   
oportunidade   de   canalizar   minha   Patty   McNally   interior   e   pular   para   esta   temporada   de   férias   
cheia   de   energia,   otimismo   e   amor   por   todos.   
Tenha   um   Dia   de   Ação   de   Graças   seguro,   saudável   e   feliz!   
Jeanne   
  

Escola   de   negócios:   
  

O   feriado   de   Ação   de   Graças   é   23/11/20-11   /   27/20 .   As   aulas   serão   retomadas   na   
segunda-feira,   30/11/20.   
Compras   de   fim   de   ano:    a   feira   do   livro   começou   e   continuará   até   26/11/20.   É   hora   de   fazer   
compras   no   início   do   feriado!   
https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=ocean 
shoreschool1   Doces   e   prazeres   simples   da   See's   Coffee   também   são   presentes   maravilhosos.   
https://www.osspto.org/campaigns.html   



Nossa   Semana   de   Doação   do   Bazar   de   Inverno:    Por   favor,   dê   uma   olhada   neste   vídeo   sincero   
que   Natalie   Abinante   montou   para   lançar   o   Bazar   de   Inverno.   
https://www.youtube.com/watch?v=3JTONpfyfBM&feature=youtu.be   
Atualização   da   Força-Tarefa   de   Retorno   à   Escola:   A   força-tarefa   se   reuniu   esta   semana   e   
discutiu   nossos   planos   à   luz   do   fato   de   que   o   condado   de   San   Mateo   está   de   volta   ao   nível   
vermelho,   e   os   números   da   Covid   continuam   aumentando.   Nossos   planos   de   voltar   em   janeiro   
precisarão   ser   adiados.   Nossa   equipe   da   Ocean   Shore   progrediu   bastante   em   logística   e   
continuará   planejando   nosso   eventual   retorno.   
Pacifica   Schools   'District   Wide   Move-a-Thon:    Os   PTOs   distritais   organizaram   um   evento   
comunitário   para   promover   o   movimento   de   estudantes   e   famílias   durante   as   semanas   entre   o   
feriado   de   Ação   de   Graças   e   as   férias   de   inverno.   Quando:   30   de   novembro   a   18   de   dezembro.   
Custo:   GRÁTIS!   Como   participar:   Complete   a   atividade   BINGO   boards   a   cada   semana   e   se   
inscreva   para   concorrer   a   prêmios.   Registro   e   mais   detalhes:   Pacifica   Move-a-Thon.   Perguntas:   
pacificamoveathon@gmail.com.   
Dia   da   foto   da   maquiagem:    Nosso   dia   da   foto   da   maquiagem   será   quarta-feira,   16   de   
dezembro,   das   15h   às   18h.   Não   haverá   um   cronograma.   As   famílias   podem   vir   a   qualquer   
momento   entre   essas   horas.   Aqui   está   o   link   para   Lifetouch   para   pedidos   online:   
https://my.lifetouch.com/mylifetouch/#/   O   número   de   identificação   do   dia   da   nossa   imagem   é:   
EVTVBR6T4.   


