Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020
Frase da semana: "Ela lia livros como quem respira ar, para encher e viver." --Annie Dillard, autora
Caras famílias da costa do oceano,
Parabéns a todos os vencedores do Read-a-thon! Eu tenho um folheto abaixo que lista os nomes de
nossos principais leitores e maiores angariadores de fundos. Nossos incríveis alunos leram por mais de
183.000 minutos e arrecadaram mais de $ 30.000! Eu era um leitor ávido quando criança, e escondia
brochuras atrás de meus livros para poder ler durante matemática e ciências. Eu era o garoto que sempre
ficava acordado até tarde lendo com uma lanterna embaixo das cobertas. Não é nenhuma surpresa que
eu fiz um mestrado em Literatura Inglesa e me tornei professor. Ironicamente, meus dois filhos nunca
foram grandes leitores. Talvez seja essa a forma de se rebelar contra a mãe! Em qualquer caso, estou
ansioso para visitar nossos principais leitores na próxima semana e entregar biscoitos caseiros, uma
placa de jardim e um vale-presente da Florey.
Em outras notícias, Jonathan acaba de me enviar esta informação sobre dois eventos que estamos
planejando para quinta-feira em homenagem a Patty.
A fim de celebrar a vida da nossa querida professora / amiga / colega / heroína ... Patty McNally, temos
dois eventos acontecendo online nesta quinta-feira, 17 de dezembro. Um deles é para ser uma
celebração da vida para os alunos, famílias e a equipe da Ocean Shore e da outra é uma celebração e
benefício para o Winter Bazaar, que era o projeto de serviço favorito de Patty. Aqui estão alguns detalhes:
1.) A celebração da vida para a escola será um evento gravado de histórias, memórias, canções e lidas
em voz alta para celebrar a vida de Patty. Será pré-gravado, assim como o Show de Talentos, mas será
lançado às 6h30 desta quinta-feira, 17/12. Ele funcionará em torno de uma hora e estará disponível após
esse período para todos que não puderem vê-lo após o seu lançamento.
https://www.crowdcast.io/e/oss-family-concert
2.) Na quinta-feira, 17/12, às 8:00 também haverá um evento beneficente em memória da Patty com a
arrecadação que vai para o Winter Bazaar. Este será um evento online para adultos composto por atos
musicais locais, incluindo Finnegan's Call, Bobby Douglas, Kate Gaffney e os professores Jason McArthur
e Jonathan Harris, tocando música em memória de Patty em seu evento de caridade favorito, o Ocean
Shore Winter Bazaar. Todas as doações serão equiparadas pela Fundação Vale do Silício se feitas antes
das 23h59 do dia 17/12. O link do evento está aqui: https://www.crowdcast.io/e/winter-bazaar-benefit
Patty McNally, celebração da vida
Espero ver muitos de vocês lá!
Cuidar,
Jeanne
Notícias da escola:
Fotos: Se você encomendou fotos de outono, elas estão aqui em nosso escritório. A Lifetouch imprimiu
as fotos da aula mais cedo, sem enviar as provas a Patricia. Existem omissões e erros. A primeira que
notei foi que Julie Turango ainda está listada como a diretora! A Lifetouch vai refazê-los e reeditá-los
quando tivermos as provas do nosso dia de maquiagem.
Dia da foto de maquiagem: Nosso dia de foto de maquiagem será nesta quarta-feira, dia 16 de
dezembro, das 15h às 18h. Não haverá um cronograma. As famílias podem vir a qualquer momento entre

essas horas. Se você tiver problemas com os pedidos, pode ligar para a Lifetouch em 1-866-511-3510 ou
https://contact.lifetouch.com/
K-2 Cozy at Home Sing-a-long: Todos são bem-vindos para participar de nosso K-2 Sing-a-long das 18h
às 19h no dia 16 de dezembro. Aqui está o link: Horário: 16 de dezembro de 2020 18:00 Horário do
Pacífico (EUA e Canadá)
Junte-se ao Zoom Meeting
https://pacificasd.zoom.us/j/81314510990?pwd=QkV1Y0JGRWxvR0xtSzhVNXk1bXBsUT09
ID da reunião: 813 1451 0990
Senha: 349078

