
 Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021 

 Frase da semana: "Faltam dois dias para o intervalo, mas quem está contando?" Todos os alunos e 
 funcionários do PSD 

 Caras famílias da costa do oceano, 

 Temos muita coisa acontecendo, como sempre. É essa época do ano! Se não chover na terça-feira, 
 teremos nosso WingDing anual do lado de fora, cantar algumas canções (mascaradas) e assistir os 
 alunos da oitava série dançarem e cantarem a canção do dreidel. Se chover, faremos um plano 
 alternativo que ainda permita que as crianças vejam os alunos da 8ª série e cantem uma ou duas 
 canções com os colegas. Tenha uma ótima pausa de inverno. Desejo um feriado saudável e feliz para 
 toda a Comunidade Ocean Shore! 
 Felicidades! 

 Jeanne 

 Escola de negócios: 
 Horário: Segunda-feira, 20/12, é o dia inteiro e terça-feira, 21/12 é o dia mínimo. É um dia mínimo 
 também para os funcionários, portanto, faça os preparativos para os seus filhos. O escritório fechará às 
 14h de terça-feira. Voltaremos às aulas na quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. 

 Atualização da equipe: a esta altura, você deve ter ouvido a notícia de que Jessica Paul está nos 
 deixando em janeiro e assumindo um cargo de ELA em tempo integral na IBL Middle School. Este cargo 
 de sétima série está vazio desde junho de 2020, razão pela qual o distrito está aprovando sua 
 transferência. Lamentamos perdê-la e desejamos-lhe felicidades em seu novo cargo. No entanto, o lado 
 bom dessa situação é que Beccy Howarth agora estará conosco em tempo integral! Como mencionei no 
 início da semana, Jennifer Newman Locks começou na segunda-feira trabalhando no escritório e no 
 quintal. Em janeiro, daremos as boas-vindas a Julia Montepagiani como uma paraprofissional que ajudará 
 na coordenação de jogos durante o recreio. Estamos emocionados por ter essas duas mulheres notáveis 
   (que por acaso são mães de Ocean Shore) na equipe! 

 Programa Depois da Escola: ASEP está de volta! As aulas de inverno começarão na semana de 01/10/22 
 e vão até 11/04/22. As inscrições começam no dia 6 de janeiro às 20h. Você pode visualizar as aulas 
 neste URL:  https://asep.cheddarup.com  . 

 Pesquisa de Família PSD: Por favor, preencha esta pesquisa no fim de semana. Ele será fechado em 
 20/12/21. Esta é sua chance de dar feedback ao distrito sobre uma variedade de tópicos. Pesquisa da 
 Família OSS 

 Mudanças nos procedimentos do almoço: por enquanto, os alunos do jardim de infância serão os únicos a 
 comer no refeitório. A equipe está trabalhando em um plano de almoço que incluiria uma classe nos 
 almoços das classes mais antigas comendo no refeitório e duas classes comendo fora. Avisaremos os 
 pais com antecedência quando finalizarmos esse plano para que você possa dizer a seus filhos o que 
 esperar. Nosso plano para os dias chuvosos é ter todos os alunos no refeitório, nos assentos designados, 
 mascarados quando não estiverem comendo. 

https://asep.cheddarup.com/


 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. 
 Folhetos em anexo: 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 e shows de mágica da Biblioteca de San Mateo (inglês / 
 espanhol), SF Boys Audições de coro. 


