
  
Sexta-feira,   18   de   dezembro   de   2020   
  

Frase   da   semana:   Que   o   seu   próximo   ano   seja   repleto   de   magia,   sonhos   e   loucura.   Espero   que   você   leia   
alguns   bons   livros   e   beije   alguém   que   pensa   que   você   é   maravilhoso,   e   não   se   esqueça   de   fazer   alguma   
arte   -   escreva   ou   desenhe   ou   construa   ou   cante   ou   viva   como   só   você   pode.   E   espero   que,   em   algum   
lugar   do   próximo   ano,   você   se   surpreenda.   -   Neil   Gaiman,   autor   
  

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
  

Chegamos   às   férias   de   inverno!   Esta   foi   uma   semana   exaustiva,   mas   também   alegre.   Mais   de   cem   
membros   da   família,   professores   e   amigos   se   juntaram   a   Cristin   Fong   e   ao   nosso   jardim   de   infância,   
cantores   de   primeira   e   segunda   séries   do   Cosy   at   Home   de   Ocean   Shore.   De   "The   Dreidel   Song"   a   
"Sleigh   Ride"   de   Mozart,   Cristin   conduziu   os   alunos   enquanto   cantavam,   dançavam   e   mantinham   a   batida   
com   shakers   e   pratos   de   papel.   A   noite   terminou   com   um   vídeo   de   alunos   assinando   e   cantando   "I   am   
Thankful"   e   uma   homenagem   a   Patty   McNally.   Sou   muito   grato   a   Cristin   por   ter   feito   isso.   Foi   uma   
maneira   maravilhosa   de   construir   uma   comunidade,   e   seu   trabalho   árduo   e   paciência   foram   muito   
apreciados   pelos   pais   e   por   nossa   equipe!   
Falando   em   construir   comunidade,   os   eventos   para   homenagear   Patty   McNally   na   noite   passada   foram   
incríveis.   Mais   de   200   pessoas   compareceram   ao   tributo   virtual   e   doaram   mais   de   $   11.000   dólares,   o   que   
elevou   o   total   do   Bazar   de   Inverno   para   mais   de   $   15.000!   Obrigado   a   todos   que   doaram!   Nossos   
professores   continuam   indo   além,   continuamente.   Virginia,   Natalie   e   Beccy   reuniram   os   clipes   de   
professores   lendo   um   dos   livros   favoritos   de   Patty   sobre   a   Guerra   Civil,   Pink   and   Say.   Famílias,   ex-alunos   
e   funcionários   compartilharam   memórias   sobre   Patty,   assim   como   sua   filha,   Kelly.   Connie,   como   
co-apresentadora   da   noite,   estava   tão   engraçada   e   charmosa   como   sempre.   Jonathan   e   Jason   cantaram   
e   tocaram   guitarra   e   trabalharam   com   outros   músicos   locais   para   prestar   uma   emocionante   homenagem   a   
Patty.   Estou   chorando   de   novo   enquanto   digito   isso.   Sei   que   pareço   um   disco   quebrado,   mas   me   sinto   tão   
abençoado   por   tê-la   conhecido   e   igualmente   abençoado   por   trabalhar   com   todos   vocês:   professores,   
funcionários,   pais   e   alunos.   Este   lugar   é   especial   e   tem   tudo   a   ver   com   as   pessoas   que   o   habitam.   Se   
aprendemos   alguma   coisa   com   este   ano   insano   de   enchentes,   pandemia   e   mortes   trágicas,   é   que   Ocean  
Shore   não   é   apenas   um   prédio   e   não   é   apenas   uma   escola.   É   um   espírito   de   comunidade,   aceitação   e   
amor.   Podemos   acessá-lo   e   nos   sentir   conectados,   não   importa   onde   estejamos.   É   um   grande   privilégio  
ser   seu   diretor   e   convido   você   a   se   juntar   a   mim   para   continuar   celebrando,   fortalecendo   e   fazendo   
crescer   nossa   comunidade   Ocean   Shore   em   2021.   
Tenha   uma   temporada   de   férias   segura,   saudável   e   feliz.   
Felicidades!   
Jeanne   
  

Notícias   da   escola:   
  

Máscara   OSS   da   8ª   série:   Angariação   de   fundos:    Mostre   o   espírito   da   sua   escola   comprando   uma   
máscara   personalizada   da   Ocean   Shore   !.   100%   dos   lucros   vão   para   os   alunos   da   8ª   série   deste   ano   para   
ajudar   com   quaisquer   custos   de   graduação,   pois   eles   perderam   todas   as   oportunidades   de   arrecadação   
de   fundos   na   escola.   As   máscaras   são   feitas   de   100%   algodão   de   camada   dupla   de   alta   qualidade   e   vêm   
com   fitas   ou   elásticos.   Eles   são   feitos   sob   encomenda   e   estão   disponíveis   nos   tamanhos   infantil   e   adulto.   
Retirada   na   varanda   disponível   quando   seu   pedido   for   concluído.   
https://www.etsy.com/listing/799165182   
https://www.etsy.com/listing/916706023   



    
Junte-se   ao   Clube   do   Livro   Virtual   DLG   (Diversity   Learning   Group):    O   Clube   do   Livro   DLG   visa   
promover   a   discussão   da   comunidade   focada   na   visão   DLG   “para   incutir   um   entendimento   sobre   o   valor   
da   aceitação   e   do   respeito   pelas   diferenças   uns   dos   outros   para   que   possamos   crescer   como   um   
sociedade."   Junte-se   a   nós   em   nosso   círculo   de   discussão   inaugural!   Quando:   Segunda-feira,   11   de   
janeiro   de   2021   Horário:   19h00   -   19h30   
Livro:   “Como   ser   um   anti-racista”,   de   Ibram   X.   Kendi.   Para:   Qualquer   adulto   e   /   ou   alunos   da   7ª   /   8ª   série   
Zoom:   https://fhda-edu.zoom.us/j/6489556005   Pré-requisito:   Não   há   necessidade   de   ler   nada   nesta   
reunião.   “How   to   Be   an   Antiracist”   por   Ibram   X.   Kendi.   -   Este   livro   é   descrito   como   conduzindo   os   leitores   
por   um   círculo   cada   vez   maior   de   ideias   anti-racistas   -   dos   conceitos   mais   básicos   às   possibilidades   
visionárias   -   que   ajudará   os   leitores   a   ver   todas   as   formas   de   racismo   com   clareza,   compreender   suas   
consequências   nocivas   e   trabalhar   para   combatê-las   em   nossos   sistemas   e   em   nós   mesmos.   Mais   
informações   podem   ser   encontradas   em   https://www.ibramxkendi.com/how-to-be-an-antiracist   
Observação:   O   livro   está   disponível   na   Libby   tanto   como   um   e-book   quanto   como   um   livro   de   áudio,   se   
você   não   estiver   interessado   em   comprar   o   livro.   (Libby   é   um   aplicativo   de   biblioteca   gratuito   para   acessar   
o   sistema   da   Biblioteca   San   Mateo)   
  

Atualização   da   Força-Tarefa   de   Retorno   à   Escola:    A   força-tarefa   se   reuniu   na   terça-feira,   15   de   
dezembro.   Devido   ao   número   crescente   de   casos   COVID-19   no   condado   de   San   Mateo,   não   faremos   a   
transição   para   o   aprendizado   híbrido   em   janeiro.   Em   meados   de   janeiro,   veremos   os   números   
novamente.   Enquanto   isso,   o   distrito   está   trabalhando   em   um   plano   de   retorno   à   escola   em   todo   o   distrito   
para   apresentar   ao   conselho   escolar,   e   as   instalações   da   escola   continuam   a   resolver   a   logística   
envolvida   em   trazer   os   alunos   de   volta   à   escola   com   segurança.   Além   disso,   em   janeiro,   começaremos   a   
trabalhar   com   a   Curative,   Inc.   e   começaremos   a   testar   os   funcionários   da   escola   para   COVID-19   
regularmente.   

  


