
 Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021 

 Frase da semana: "“ Estou sonhando com um Natal branco, mas se acabar o branco, beberei tinto. ” 
 --Unattributed (stylecaster.com) 

 Caras famílias da costa do oceano, 

 As férias estão chegando! Esta época do ano é sempre uma loucura na escola. Parece haver mais de 
 tudo. Muito disso é bom: mais emoção, mais comemoração, mais generosidade, mais reflexão sobre os 
 outros. Algumas não são: mais estresse, mais atuação, mais ansiedade, mais comercialismo. Pode ser 
 uma época difícil do ano para quem sofre de doenças, depressão, tristeza ou insegurança econômica. 
 Como muitos de vocês, experimentei uma ou mais dessas coisas durante as festas de fim de ano. É 
 extremamente importante que reconheçamos, para nós e para os nossos filhos, que as férias nem 
 sempre são fáceis e que não há problema em ficar desanimado ou desapontado. Concentrarmo-nos em 
 ajudar os outros pode fazer-nos sentir melhor e pode ser uma grande lição para os nossos filhos. Pode 
 ser tão simples quanto fazer biscoitos para um vizinho ou enviar um cartão para um parente com quem 
 você não fala há algum tempo. Por falar em ajudar os outros, nosso Winter Bazaar será realizado nesta 
 quinta-feira, 9 de dezembro, das 3h às 4h30 no pátio. Um e-mail separado com mais informações sobre 
 lances em cestas será enviado no início da próxima semana, assim como informações sobre nossa 
 celebração virtual na próxima sexta-feira à noite. Patty McNally estará conosco em espírito! 
 Feliz Hanukkah para aqueles que estão celebrando o festival das luzes esta semana! 

 Saúde! 

 Jeanne 

 Grito da semana:  Para todos os nossos alunos e famílias que fizeram doações para instituições de 
 caridade locais e especialmente para Kaavel Basu, que entregou mais de 50 jogos de Lego para o 
 Hospital Infantil Benioff da UCSF pelo segundo ano consecutivo! 
 https://twitter.com/UCSFChildrens/status/1465816271950286854?t=4Jc5nw5S9KnCPDQnoowysw&s=19 

 Escola de negócios: 

 Vaccine Clinic- Sunset Ridge em 10 de dezembro: Ainda há vagas para a 2ª dose na Sunset Ridge 
 Elementary School em 10 de dezembro das 14h às 19h. Consulte o link abaixo para se inscrever para a 
 2ª dose https://www.signupgenius.com/go/8050b4cadac2ca4fb6-pacifica1 Lembre-se de trazer o seu 
 cartão médico e o cartão da vacina Covid do seu filho para a 2ª dose (ou o cartão do adulto para uma 
 dose de reforço, se disponível.) As vacinas são gratuitas e estão disponíveis para todos os seres 
 humanos, com ou sem seguro. No entanto, Safeway, o provedor, exigirá que todos os segurados 
 apresentem seu cartão de seguro. 

 Lanches para apoiar nossa classe da 8ª série: Temos o prazer de anunciar que a janela de lanches estará 
 aberta todas as quartas-feiras depois das aulas. Embora não possamos vender pipoca recém-estourada 
 no momento, estaremos oferecendo uma variedade de lanches pré-embalados, como batatas fritas, 
 biscoitos, picolés e água com gás com sabor. Tudo será $ 1. Obrigado por apoiar a turma da 8ª série. 



 Estacionamento: Os pais, por favor, não estacionem no estacionamento dos professores. Alguns de 
 nossos especialistas estão em vários locais durante o dia e precisam estacionar rapidamente. Estacione 
 no pequeno estacionamento dos pais ou na rua e caminhe até o campus para pegar seu filho. Além disso, 
 por favor, não estacione em dobro. 

 DLG - Grupo de Aprendizagem da Diversidade - Reunião na quarta-feira, 8 de dezembro às 7h às 20h30. 
 DLG serve como um recurso para pais, professores, funcionários e alunos na comunidade OSS para 
 identificar e discutir ideias, preocupações e áreas que precisam de maior crescimento ou conscientização. 
 A missão do Grupo de Liderança em Diversidade é fornecer liderança, orientação e apoio à comunidade 
 Ocean Shore para cultivar um ambiente de inclusão onde cada indivíduo é valorizado e respeitado. 
 Participar via Zoom ID da reunião: 630 060 3544 senha: DLG 

 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 8/12, 14/12, 12/1 e 19/01 (transferências para a 6ª série). 

 Folhetos em anexo: Recrutamento de empregos PSD (substitutos), menu de almoço em dezembro, 
 Calendário PSD com dias mínimos OSS, Recomendações para atividades de férias seguras para COVID 
 (inglês e espanhol). 


