
 Sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 

 Frase da semana: "Você dá pouco quando dá de seus bens. É quando você dá de si mesmo que você 
 realmente dá." --Kahlil Gibran (poeta) 

 Caras famílias da costa do oceano, 

 Estou muito feliz em anunciar que nossa venda no Winter Bazaar foi um grande sucesso e que ganhamos 
 mais de $ 5.500! Ainda dá tempo de dar lances nas cestas. A licitação será encerrada às 19h00 desta 
 noite. Aqui está o link: https://www.32auctions.com/WinterBazaar. O dinheiro que arrecadamos vai para 
 Pacificans Care, Pacifica Resource Center, Pacifica Library Foundation, Youth Services Bureau e o fundo 
 de emergência Ocean Shore. Às 18 horas desta noite, teremos um concerto em família: 
 https://www.crowdcast.io/e/winter-bazaar-family. O Winter Bazaar foi o evento de Patty McNally e tenho 
 pensado muito nela nas últimas semanas. Patty sabia como fazer com que as pessoas se oferecessem 
 mesmo quando achavam que não tinham tempo e como abrir suas carteiras mesmo quando achavam 
 que não tinham dinheiro. Ela era uma mulher difícil de dizer não porque você sabia que, qualquer que 
 fosse o compromisso que ela pedisse, ela estava preparada para cumprir dez vezes mais. Ela deu seu 
 coração e alma todos os dias para a comunidade Pacifica em geral, para nosso distrito escolar e para 
 Ocean Shore. Estou muito feliz por continuar a tradição de doar que Patty e outros membros da equipe de 
 OSS começaram. 

 Felicidades! 

 Jeanne 

 Escola de negócios: 

 Equipe: Haverá algumas mudanças na equipe em janeiro e vou compartilhar informações com toda a 
 comunidade Ocean Shore quando puder fazê-lo, provavelmente na próxima semana. 

 Mudanças nos procedimentos de almoço: Nesta segunda-feira voltaremos a usar o refeitório para 
 almoçar. Os alunos se sentarão em assentos designados com os alunos de sua classe de homeroom. 
 Como fazíamos antes da pandemia, os alunos jogarão primeiro e depois entrarão no refeitório para 
 comer. 
 Covid Questions: Ayesha Siddiq é o contato do COVID da Ocean Shore. Encaminhe quaisquer perguntas 
 sobre o COVID-19 à atenção dela. Deixe uma mensagem para ela no escritório ou envie um e-mail para 
 asiddiq@pacificasd.org. O distrito escolar de Pacifica está atualizando seus protocolos COVID-19 e eu os 
 compartilharei em breve. 
 Equipe de escritório: Apenas para lembrar que nossa equipe de escritório não é enfermeira. Temos 
 treinamento em RCP, primeiros socorros básicos e alguns de nós são treinados no uso de um 
 desfibrilador. Se suspeitarmos de um osso quebrado, entorse ou concussão (temos um protocolo claro de 
 concussão), ligaremos para casa. 
 OSS Tours: Se você conhece pais interessados   em Ocean Shore, nossos passeios / reuniões 
 informativas estão virtuais novamente este ano. Três são voltados para os pais que chegam no jardim de 
 infância e um é voltado para os pais interessados   em transferir seus alunos da 6ª série para Ocean 
 Shore. Aqui está o link para as datas, horários e links de zoom para cada reunião: 
 https://docs.google.com/document/d/1lyf1WNS2l4fhyOHrJkmV24QOUBWa0gGhq3ufEYAoPp0/edit?usp=s 
 haring. As datas são 14/12, 1/12 e 19/01 (transferências para a 6ª série). As inscrições para os irmãos do 



 jardim de infância que chegam na Ocean Shore devem ser feitas até o meio-dia de 01/02/22. As 
 inscrições para novas famílias devem ser feitas até as 16h30 do dia 16/02/22. Entre em contato com o 
 escritório do distrito se tiver dúvidas sobre a inscrição. 650-738-6600. Pergunte pelo departamento de 
 serviços estudantis. 

 Folhetos anexados: Recrutamento de empregos PSD (substitutos), Recomendações para atividades de 
 férias seguras pelo COVID (inglês e espanhol), Programa de Compartilhamento de Casa no Condado de 
 San Mateo (inglês / espanhol), fantoches da Biblioteca de San Mateo e shows de mágica (inglês / 
 espanhol). 


