
Sexta-feira,   6   de   novembro   de   2020   
Frase   da   semana:   "Venha   paz   interior,   não   tenho   o   dia   todo!"   -   publicado   pelo   Fight   Like   a   Girl   Club   @   
fightlikeagirlclub.com   
  

Estou   cansado   de   ser   paciente.   São   16h   de   sexta-feira   e   quero   saber   quem   é   o   presidente,   quando   vai   
começar   a   aula   presencial   e   quando   teremos   a   vacina.   Quero   saber   quando   verei   meus   pais   em   
Cleveland   e   quando   finalmente   poderei   comer   em   um   restaurante.   Tenho   trabalhado   em   minha   prática   de   
atenção   plena,   o   que   parece   contra-intuitivo.   Por   que   devemos   trabalhar   em   nossa   respiração?   Por   que   
devemos   nos   lembrar   de   viver   o   momento?   Por   que   ficar   sentado   quieto   por   cinco   minutos   é   tão   difícil?   
Como   educadores   e   pais,   somos   solucionadores   de   problemas   orientados   para   a   ação.   Sentimo-nos   
responsáveis     por   nossos   alunos   e   filhos   e   queremos   ajudá-los   a   adquirir   as   habilidades   de   que   precisam   
para   ter   sucesso   em   um   mundo   em   constante   mudança.   Esse   é   o   nosso   trabalho.   No   entanto,   também   é   
nosso   trabalho   modelar   a   paciência   e   mostrar   aos   nossos   filhos   que   não   há   problema   em   não   saber   o  
que   vai   acontecer   e   quando.   É   importante   mostrar   a   eles   como   conviver   com   a   incerteza,   como   ser   
flexível,   como   ser   paciente,   como   esperar.   Essas   habilidades   também   são   vitais   e   trabalhar   nelas   é   um   
processo   que   dura   a   vida   toda.   Respire   fundo   e   tenha   um   lindo   final   de   semana!   
Cuidar,   
Jeanne   
  

Escola   de   negócios:   
  

Sem   escola   nesta   quarta-feira,   11/11/20:    Vamos   comemorar   o   Dia   dos   Veteranos   com   um   feriado   
escolar   na   quarta-feira,   11/11/20.   Meus   pensamentos   e   minha   gratidão   vão   para   todos   os   nossos   
veteranos   e   aqueles   que   atualmente   servem   em   nossas   forças   armadas.   
  

Ocean   Shore   Fundraising   para   novembro:    Esta   noite,   sexta-feira,   6/11,   é   a   noite   da   Mesa   Redonda   da   
Pizza.   Apenas   mencione   que   você   é   de   Ocean   Shore   e   eles   doarão   15%   de   sua   venda   para   nosso   PTO.   
As   vendas   do   Seees   Candy   começaram   assim   como   as   assinaturas   do   Simple   Pleasures   Coffee.   Aqui   
está   o   link   para   a   página   da   campanha   de   arrecadação   de   fundos   do   OSS   PTO   que   contém   todos   os   
detalhes.    https://www.osspto.org/campaigns.html   
  

Pacifica   Education   Foundation   e   Pacifica   Historical   Society   Fundraising   evento   neste   domingo:   
Essas   duas   organizações   sem   fins   lucrativos   se   uniram   para   uma   forma   divertida   de   aprender   sobre   
Pacifica   e   arrecadar   dinheiro   enquanto   você   dirige   pela   cidade.   Consulte   o   folheto   em   anexo   para   obter  
mais   informações.   
  

Força-tarefa   de   Retorno   à   Escola:    Nossa   força-tarefa   distrital   se   reuniu   novamente   em   04/11/20.   Os   
números   de   COVID   do   condado   de   San   Mateo   continuam   a   se   manter   ou   diminuir   ligeiramente   desde   a   
última   reunião.   Atualmente   estamos   no   nível   moderado   ou   laranja   com   uma   taxa   de   positividade   de   1,6%.   
O   conselho   escolar   aprovou   a   contratação   de   7   guardiões   temporários   e   contratou   a   Curative,   uma   
empresa   que   coordenará   os   testes   COVID   regulares   (quinzenais   ou   semanais)   do   pessoal   do   PSD.   
Dividimos   em   três   grupos   para   discutir   questões   de   saúde   e   segurança,   questões   /   questões   do   plano   
híbrido   e   comunicação   com   as   famílias.   Nos   encontraremos   em   17/11/20,   provavelmente   em   nossos   
grupos   de   nível   local   para   começar   a   discutir   os   detalhes   sobre   o   que   a   Ocean   Shore   precisa   para   
começar   com   segurança   o   processo   de   retorno   às   aulas.   
  

https://www.osspto.org/campaigns.html


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   
  

Dia   da   foto   da   maquiagem:    Nosso   dia   da   foto   da   maquiagem   será   quarta-feira,   16   de   dezembro.   O   
horário   provavelmente   será   das   8h30   às   12h.   Não   haverá   um   cronograma.   As   famílias   podem   vir   a   
qualquer   hora   naquela   manhã.   Aqui   está   o   link   para   Lifetouch   para   pedidos   on-line:   
https://my.lifetouch.com/mylifetouch/#/   O   número   de   identificação   do   dia   da   nossa   imagem   é:   
EVTVBR6T4.   

  


