Sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021
Frase da semana: "Agradar a todos é impossível, mas irritar a todos é moleza." --Desconhecido
Caras famílias da costa do oceano,
A reunião do Conselho do Distrito Escolar de Pacifica nesta quarta-feira foi uma experiência
intensa. Depois de ouvir os comentários públicos dos pais, considerando a opinião da
administração do distrito escolar e dos sindicatos, os membros do conselho escolar votaram para
aprovar o plano de aprendizagem híbrido e também votaram para não implementar esse plano
até que os funcionários tenham sido vacinados. Pedimos aos pais de Ocean Shore que falassem
em nome de ambos os lados da discussão. Alguns defendem trazer as crianças de volta à
escola o mais rápido possível, e outros defendem a espera até que a maioria dos funcionários
receba as duas doses da vacina. Todos os nossos pais falaram eloqüentemente e apresentaram
suas posições de maneira racional e respeitosa. Fui lembrado novamente por que essa
comunidade escolar é tão especial. No entanto, não invejei os membros do conselho escolar.
Qualquer que seja sua decisão, grande parte da comunidade Pacifica ficaria desapontada. Agora
que eles votaram e sabemos as condições para nosso retorno, continuaremos a preparar Ocean
Shore para o aprendizado híbrido, de modo que nossas salas de aula e nossa equipe estejam
prontas para ir quando tivermos a aprovação. Estou otimista com a aceleração do processo de
vacinação e tenho esperança de que possamos ter alguns de nossos filhos de volta ao prédio
nos últimos meses do ano letivo. Prometo mantê-los atualizados sobre nosso progresso para
reabrir a escola, embora alguns de vocês considerem as atualizações decepcionantes. Podemos
nem todos concordar sobre o prazo e as condições para retornar à escola, mas podemos
encontrar um terreno comum em nosso amor por Ocean Shore e por esta comunidade.
Feliz Dia dos Namorados e Feliz Ano Novo Lunar!
Cuidar,
Jeanne
Grito da semana: Todos os nossos professores têm organizado aulas vibrantes para
celebrar o mês da História Negra e o Ano Novo Lunar. Esta semana, gostaria de dar um
alô para nossas 4/5 aulas. Os alunos da 4ª e 5ª série de Sandy e Marguerite estão
atualmente lendo Sounder e The Watsons vão para Birmingham, respectivamente, e farão
um projeto de pesquisa em março com foco nas contribuições importantes das mulheres
negras. A turma de Jonathan está estudando quilters de Gee's Bend, Alabama, e as
crianças estão fazendo desenhos para fazer "colagens de colcha" com qualquer pedaço de
papel e tecido que possam ter em casa. A Virgínia mergulhou no Ano Novo Lunar e enviou
para casa materiais para vários projetos, bem como rap da bolha, para que eles possam
imitar os sons de fogos de artifício durante a celebração virtual de hoje para dar início ao
Ano do Boi!

Notícias da escola e informações da comunidade
Intervalo de fevereiro: Não haverá aula na semana de 15/02/21 a 19/21. As aulas serão
retomadas em 22/02/21.
Chromebooks: The District tem Chromebooks adicionais. Se você ainda não tem um
dispositivo do distrito escolar de Pacifica e gostaria de ter um, envie um e-mail para nossa
Library Media Tech, Barbara Bualat em bbualat@pacificasd.org para providenciar a retirada
de um chromebook. Um contrato de empréstimo deverá ser assinado por um pai /
responsável.
Biblioteca do Condado de San Mateo: consulte os folhetos anexos para obter
informações sobre eventos gratuitos patrocinados pela Biblioteca SMC, incluindo a
celebração do Ano Novo Lunar. Feliz Ano do Boi!
Saúde infantil de Stanford: consulte o folheto em anexo para obter informações
importantes sobre a escoliose.

