
Sexta-feira,   4   de   dezembro   de   2020   
  

Frase   da   semana:   “Ser   gentil   é   dar,   mesmo   quando   parece   que   você   não   tem   nada   para   dar.”   -   Site   da   
Fundação   Random   Acts   of   Kindness   
  

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
Eu   amo   a   temporada   de   férias,   mas   também   me   estressa,   às   vezes   muito.   Nunca   sinto   que   tenho   tempo   
ou   dinheiro   suficiente,   especialmente   este   ano.   Quando   vi   esta   citação,   lembrei-me   novamente   de   que   ser   
gentil   com   os   outros   é   a   forma   mais   importante   de   dar.   Obviamente,   é   maravilhoso   se   você   pode   doar   
dinheiro   para   uma   instituição   de   caridade   ou   ser   voluntário,   mas   às   vezes   isso   simplesmente   não   é   
possível.   No   entanto,   sempre   é   possível   ser   gentil.   Estou   tentando   diminuir   o   ritmo   e   me   esforçar   em   cada   
interação,   não   importa   quão   breve.   Um   sorriso   ou   um   agradecimento   extra   podem   realmente   mudar   o   dia   
de   alguém.   Nossa   equipe   se   sentiu   apreciada   esta   semana,   quando   o   presidente   do   sindicato   LSEA,   
Meghann   Elsbernd,   trouxe   frango   assado   e   batatas   assadas   para   todos   nós.   Era   uma   das   refeições   
favoritas   de   Patty.   Comi   com   minha   família   e   pensei   em   Patty.   Ela   era   mestre   em   pequenos   atos   de   
gentileza   e   costumava   fazer   aquele   comentário   perfeito   que   iluminava   o   seu   dia,   que   fazia   você   rir   mesmo   
que   quisesse   chorar.   Ao   mergulhar   nesta   temporada   de   festas,   planejo   canalizar   minha   Patty   interior   e   
espalhar   o   máximo   de   alegria   e   bom   ânimo   que   puder!   
Cuidar,   
  

Jeanne   
  

  Notícias   da   escola:   
Nossa   Winter   Bazaar   Week   of   Giving:    Se   você   ainda   não   teve   a   chance,   por   favor,   veja   este   vídeo   
sincero   que   Natalie   Abinante   montou   para   dar   início   ao   Winter   Bazaar.   
https://www.youtube.com/watch?v=3JTONpfyfBM&feature=youtu.be   Nossa   semana   de   doações   termina   
na   terça-feira,   8   de   dezembro.   Temos   três   lixeiras   fora   da   escola:   alimentos   não   perecíveis   para   o   Centro   
de   Recursos   da   Pacifica,   máscaras   para   idosos   e   seus   colaboradores   e   cartões   para   idosos.   Também   
estaremos   coletando   dinheiro   por   meio   de   cheques   /   doações   em   dinheiro   deixados   na   escola   (escritório)   
ou   PayPal   por   meio   de   nosso   site   PTO   ( https://www.osspto.org/virtual-winter-bazaar.html ).   
  

E.A.T./Equipe   do   jardim:   domingo,   12/6,   dia   do   jardim   das   10   às   13h.    Tempo   ao   ar   livre,   socialmente   
distanciado,   usando   máscara   no   jardim.   Adultos   apenas   por   enquanto.   Venha   ajudar   a   embelezar   o   
jardim.   
Segunda-feira,   12/7,   reunião   do   EAT   das   18h30   às   19h30.   
Participar   da   reunião   do   Zoom   
https://us02web.zoom.us/j/84816396584?pwd=UnhZN3JiQmZqKzlSU2RQODYxVHpXUT09   
ID   da   reunião:   848   1639   6584   
Senha:   1MwrRe   
  

Atualização   da   Força-Tarefa   de   Retorno   à   Escola:    A   força-tarefa   se   reuniu   esta   semana   e   discutiu   
nossos   planos   à   luz   do   fato   de   que   o   condado   de   San   Mateo   voltou   para   o   nível   roxo   e   os   números   de   
Covid   continuam   aumentando.   Nossa   equipe   da   Ocean   Shore   continuou   a   trabalhar   em   logística,   
especialmente   configurações   de   salas   de   aula   e   protocolos   de   saúde   e   segurança.   
  

Pacifica   School   District   Wide   Move-a-Thon:    Os   PTOs   distritais   organizaram   um   evento   comunitário   
para   promover   o   movimento   de   alunos   e   famílias   durante   as   semanas   entre   o   feriado   de   Ação   de   Graças   
e   o   inverno.   Quando:   30   de   novembro   a   18   de   dezembro.   Custo:   GRÁTIS!   Como   participar:   Complete   a   

https://www.osspto.org/virtual-winter-bazaar.html


atividade   BINGO   boards   a   cada   semana   e   inscreva-se   para   concorrer   a   prêmios.   Registro   e   mais   
detalhes:   Pacifica   Move-a-Thon.   Perguntas:   pacificamoveathon@gmail.com.   
Dia   da   foto   da   maquiagem:    Nosso   dia   da   foto   da   maquiagem   será   quarta-feira,   16   de   dezembro,   das   
15h   às   18h.   Não   haverá   um   cronograma.   As   famílias   podem   vir   a   qualquer   momento   entre   essas   horas.   
Eu   sei   que   as   famílias   não   conseguiram   fazer   pedidos   no   site   da   Lifetouch.   Você   receberá   um   número   de  
identificação   de   retrato   para   seu   filho   quando   as   provas   forem   concluídas.   Se   você   não   receber,   ligue   
para   1-866-511-3510   ou   https://contact.lifetouch.com/   Normalmente,   essas   provas   já   teriam   saído,   mas   é   
2020,   então   tudo   está   demorando   mais.   
  

K-2   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.   Por   favor,   veja   o   folheto   abaixo   e   preste   atenção   no   link   de   zoom   que   está   por   vir!   
  

Pacifica   Holiday   Events:    Por   favor,   veja   os   folhetos   abaixo   para   eventos   gratuitos   de   férias   patrocinados   pela   
Pacifica   Parks,   Beach   and   Recreation!   
  

  

  


