
 Sexta-feira, 5 de novembro de 2021 

 Frase da semana: "Na escuridão aveludada / Da noite mais negra / Brilhante ardente há uma estrela-guia 
 / Não importa o que ou quem você é." --Richard O'Brien (letras do The Rocky Horror Picture Show) 

 Caras famílias da costa do oceano, 

 Eu realmente sinto que há uma luz na escuridão esta semana. A notícia de que crianças de 5 a 11 anos 
 agora podem ser vacinadas é um trocador de jogo. Nossa clínica de vacinação em Sunset Ridge ficou 
 lotada em poucas horas. No momento, a Safeway está trabalhando para conseguir funcionários 
 adicionais para que possamos abrir mais consultas em 16 de novembro em Sunset Ridge. Existem muitas 
 outras opções também. Anexei o último folheto do Departamento de Educação do Condado de San 
 Mateo a este boletim informativo com mais informações sobre os locais de vacinação. Walgreens, CVS e 
 Rite Aid seguirão em breve com pontos de vacinação. 

 Gitima também é um farol para nós na Ocean Shore. Aqui está uma mensagem dela sobre o dia mundial 
 da bondade: "Olá a todos, sábado, 13 de novembro é o Dia Mundial da Bondade. Vamos comemorar o 
 Dia Mundial da Bondade em 10 de novembro, quarta-feira, fortalecendo nossa iniciativa" Atos de 
 Bondade "e contribuindo para" Canto da Bondade ", onde todos os alunos, professores, funcionários e 
 pais podem colocar suas citações favoritas ou palavras de incentivo em um" Pote de incentivo "e / ou 
 colocar flores para espalhar esperança e alegria. Espero que você possa se juntar a nós no cultivo de 
 uma cultura de cuidado, respeito e compaixão! Uma das minhas citações favoritas que pretendo colocar 
 em "Jar of Encouragement" está no livro intitulado Hope is a Decision: Selected Essays de Daisaku Ikeda: 
 "Não importa que tipo de situação difícil você pode encontrar-se dentro, alguma abertura, alguma 
 oportunidade de lutar para sair, sempre pode ser encontrada. O mais importante é agarrar-se à 
 esperança, para enfrentar o futuro com coragem. " 

 Eu amo a ideia de esperança ser algo que você escolhe sentir. Estar perto de seus filhos todos os dias 
 me ajuda a escolher a esperança. Jardinar e plantar árvores também é um ato de esperança. O Dia da 
 Árvore está sendo comemorado em 12 de novembro e a cidade de Pacifica patrocinou um concurso de 
 arte, está ajudando cada escola a plantar uma árvore e está realizando um plantio de árvores e 
 celebração em 13 de novembro às 10h00 no Fairmount Park and Recreation Center. Tenho o orgulho de 
 anunciar que Ocean Shore teve vários vencedores e menções honrosas. Os trabalhos desses alunos 
 serão exibidos no Sanchez Art Center neste final de semana e no próximo, e os nomes dos vencedores 
 serão anunciados na comemoração da cidade em 13 de novembro. Anexei um folheto com todos os 
 detalhes. 

 Enviando pensamentos amáveis, esperança e bom carma para todos vocês! 

 Jeanne 

 PS: Vacine essas crianças! 

 Grito da semana: Parabéns a todos os nossos alunos que participaram do Tree Art Contest. Um parabéns 
 especial aos vencedores do concurso: Maya Warner (5ª) e Nova Duncavage (6ª), e aos que receberam 
 Menção Honrosa: Olive Keller (3ª), Katherine Tran (4ª) e Mia Oliva (5ª). Todos vocês são estrelas 
 brilhantes! 



 Atualização de equipe / biblioteca: por falar em estrelas brilhantes, estou muito animado para dar as 
 boas-vindas a outro pai da Ocean Shore em nossa equipe. Aqui está uma mensagem dela: Meu nome é 
 Jackie Downing. Eu sou o novo Library Tech for Ocean Shore. Estou emocionado por trabalhar na 
 biblioteca. Estamos muito animados para abrir a biblioteca durante o período de almoço para alunos da 3ª 
 à 8ª série. * Alunos do 3º ao 5º ano - segunda, terça, quarta e sexta-feira * 7º ao 8º ano - quarta e 
 sexta-feira. Teremos de limitar o número de alunos a 25. Se ficar muito lotado, pediremos que esperem ou 
 voltem no dia seguinte. Lembre a seus alunos que eles não podem trazer comida ou bebidas para a 
 biblioteca e que os alunos são bem-vindos depois que terminarem de comer. Obrigado! Jackie 
 Ainda estamos procurando um assistente de escritório escolar em tempo parcial e um supervisor de 
 plantão em tempo parcial da Playworks. Deixe-me saber se você está interessado. Ainda estamos com 
 pouco pessoal. 

 Negócios Escolares: 
 O horário de verão termina. Não se esqueça de atrasar o relógio em uma hora na noite de sábado. 
 Quinta-feira, 11/11 é o Dia dos Veteranos. Não temos escola. 
 Conferências: A semana de 15/11 são todos os dias mínimos para que os professores possam conduzir 
 conferências. A sexta série também será no Outdoor Education nessa semana. Entre em contato com o 
 professor de seu filho para marcar uma conferência, caso ainda não tenha feito isso. 
 Lembretes de entrega / coleta: não traga scooters ou bicicletas para o campus. Deixe-os com os outros 
 no suporte para bicicletas perto do portão e caminhe para pegar seu filho. Além disso, em dias mínimos, 
 não permita que seus filhos brinquem no asfalto superior. Os alunos da 6ª à 8ª série estão no recreio para 
 o almoço quando os alunos mais jovens estão sendo dispensados. Você pode caminhar pelo playground 
 para chegar ao portão de Nelson, mas por favor, não converse ou permaneça nessa área. Isso é para a 
 segurança de todos. Obrigado! 
 Atualização da Água: A asa A, a asa B e a maior parte da asa C estão completamente secas. A Belfor 
 Construction substituirá nossos rodapés nos próximos dias. Estou muito grato por não ter havido danos 
 nas paredes e nem necessidade de construção. 
 Precisa-se de voluntários para o dia da foto: Temos nosso dia da foto de maquiagem na manhã de 18 de 
 novembro. Precisamos de dois pais voluntários para trabalhar das 8:20 às 12:30. Entre em contato com 
 Patricia Buddington se puder ajudar. 
 Folhetos: boletim informativo sazonal do FPE, acampamento de futebol da semana de Ação de Graças, 
 Legarza Sports Camps, Pacifica American Little League, informações sobre vacinação, detalhes do 
 concurso de arte, menu de almoço de novembro, traduções da minha carta em espanhol e português. 


