
Sexta-feira,   12   de   março   de   2021   
Frase   da   semana:   "O   show   deve   continuar!"   --Patty   McNally   (Bem,   na   verdade   pode   ser   rastreada   até   a   
indústria   do   circo   em   1800,   mas   ainda   ...)   
  

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
Penso   em   Patty   McNally   todos   os   dias.   Ela   foi   uma   mentora   para   mim,   e   o   fato   de   ter   apoiado   minha   
contratação   como   diretora   da   Ocean   Shore   me   sustenta   nos   dias   em   que   sinto   que   não   estou   à   altura   
desse   trabalho   desafiador,   neste   ano   louco   e   difícil.   Na   próxima   semana,   celebraremos   sua   vida   
explorando   o   tema   do   trabalho   em   equipe.   Todos   os   professores   do   distrito   são   incentivados   a   participar   
das   aulas   sobre   o   que   significa   ser   um   bom   membro   da   equipe.   Teremos   um   dia   de   espírito   de   equipe   em   
todo   o   distrito   na   sexta-feira,   19   de   março.   É   justo   que   a   próxima   semana   também   seja   uma   semana   
multicultural   em   Ocean   Shore.   Haverá   atividades   durante   o   dia   escolar   para   os   alunos,   e   teremos   nossa   
Noite   Multicultural   no   aniversário   de   Patty,   17/03   às   18h15.   Há   sacolas   de   suprimentos   para   a   semana   de   
diversidade   para   todos   os   alunos   do   OSS   (incluindo   FYDL)   que   estão   disponíveis   para   retirada   hoje   e   na   
próxima   semana.   Consulte   a   sinopse   abaixo   e   o   folheto   em   anexo   para   obter   mais   informações.   Vamos   
todos   canalizar   nossa   Patty   interior   e   nos   concentrar   em   maneiras   de   sermos   bons   companheiros   de   
equipe   para   nossa   família,   amigos   e   outros   membros   da   comunidade!   
  

Cuidar,   
  

Jeanne   
  

Grito   da   semana :   O   grito   desta   semana   vai   para   Sophie   Korn,   que   decidiu   hoje   fazer   uma   campanha   
improvisada   de   alimentos   /   suprimentos   em   homenagem   a   Patty.   Ocean   Shore   irá   coletar   alimentos   e   
suprimentos   de   que   o   Pacifica   Resource   Center   precisa   agora.   Deixe   qualquer   um   dos   itens   a   seguir   na   
Ocean   Shore   entre   segunda-feira.   15/3   e   sex.   19/3:   saudáveis     sopas   /   pimenta   enlatada,   spam   ou   outras   
carnes   /   proteínas   enlatadas,   xícara   de   macarrão   /   macarrão   instantâneo,   fraldas   no   tamanho:   2,   5   ou   6.   
Certifique-se   de   que   os   alimentos   não   estão   vencidos   e   as   fraldas   fechadas   .   Os   contêineres   estarão   
próximos   à   porta   da   frente.   Obrigado!   
Spring   Forward:    Não   se   esqueça   de   que   acertamos   o   relógio   neste   sábado,   13/03.   Segunda-feira   de   
manhã   vai   parecer   muito   cedo,   mas   sei   que   vou   aproveitar   a   hora   extra   de   sol   à   noite.   Além   disso,   
significa   que   o   verão   está   chegando!   
  

Escola   de   negócios:  
  

Atualização   de   retorno   à   escola:    Terei   uma   na   próxima   semana.   A   semana   da   conferência   é   15/3   /   
21-32   /   19/21.   Essas   conferências   são   para   alunos   com   dificuldades   ou   por   solicitação   dos   pais.   Todos   os   
dias   serão   dias   mínimos.   No   entanto,   algumas   atividades   complementares   à   tarde,   como   3   a   5   músicas,   
ainda   serão   oferecidas.   
  

Noite   multicultural:    Junte-se   à   comunidade   Ocean   Shore   para   celebrar   o   ambiente   de   inclusão   do   OSS.   
Além   das   atividades   de   aula   virtuais   adequadas   à   idade,   daremos   as   boas-vindas   a   uma   ampla   variedade   
de   apresentadores   convidados   na   terça   e   na   quinta-feira.   Também   celebraremos   juntos   como   uma   
comunidade   com   a   Noite   Multicultural   na   quarta-feira,   17   de   março   às   6h15.   Convidados   especiais   
incluem:   Sarah   e   Ian   Hoffman,   autores   de   Jacob’s   New   Dress   e   Jacob’s   Room   to   Choose   e   da   próxima   
peça   da   Escola   de   Jacob:   Estrelando   Ele,   Ela   e   Eles!   A   Folio   Books   doará   10%   das   vendas   de   qualquer   
um   dos   três   livros   Jacob   adquiridos   antes   de   18   de   março   para   a   Ocean   Shore   School!   



https://www.foliosf.com/sarah-ian-hoffman-march-2021   
Vincent   Medina   e   Louis   Trevino,   fundadores   do   mak-’amham   /   Cafe   ’Ohlone   café   ohlone   -   mak-'amham   
Hip   Hop   para   Mudança,   Justiça   Social   e   autoexpressão   positiva   através   da   história   da   evolução,   música   e   
cultura   do   Hip   Hop.   Sem   fins   lucrativos   |   Hip   Hop   For   Change   Inc.   |   Estados   Unidos   
CoastPride,   reunindo   a   costa   do   condado   de   San   Mateo   em   apoio   à   nossa   comunidade   LGBTQ.   Coast   
Pride   Em   caso   de   dúvidas   ou   para   participar   de   um   programa,   entre   em   contato   com   dlg@osspto.org.   
Imunizações:    Para   o   ano   escolar   de   2021-2022,   todos   os   alunos   que   ingressam   na   série   devem   receber   
um   reforço   Tdap   e   uma   segunda   varicela   (varicela).   Essas   imunizações   são   exigidas   pelo   Estado   da   
Califórnia.   
Se   seu   filho   já   recebeu   essas   imunizações,   envie   uma   cópia   para   nós   ou   envie   um   e-mail   para   
bbualat@pacificasd.org   para   que   possamos   registrá-la   em   seus   registros   de   saúde.   Caso   seu   filho   não   
tenha   recebido   essas   imunizações,   marque   uma   consulta   o   mais   rápido   possível   e   envie   o   registro   de   
imunização   para   nós.   
Junte-se   ao   Clube   do   Livro   Virtual   DLG   (Grupo   de   Aprendizagem   da   Diversidade)    O   Clube   do   Livro   
DLG   visa   promover   a   discussão   da   comunidade   focada   na   visão   DLG   “para   incutir   uma   compreensão   
sobre   o   valor   da   aceitação   e   respeito   pelas   diferenças   uns   dos   outros   para   que   possamos   crescer   como   
um   sociedade."   Junte-se   a   nós   em   nosso   círculo   de   discussão   inaugural   para   nosso   novo   livro!   Quando:   
Segunda-feira,   22   de   março   de   2021Hora:   19h-20h   Livro:   "Four   Hundred   Souls:   A   Community   History   of   
African   America"     Por   Ibram   X.   Kendi   e   Keisha   N.   BlainReading   Discussão:   Parte   1   -   6   Zoom:   https:   //   
fhda-   edu.zoom.us/j/6489556005   
"Four   Hundred   Souls:   A   Community   History   of   African   America,   1619-2019"   reúne   o   trabalho   de   90   
escritores   -   historiadores,   poetas,   jornalistas,   romancistas   e   ativistas   -   para   contar   as   histórias   de   negros   
americanos,   desde   a   chegada   do   Leão   Branco,   que   trouxe   escravos   para   as   colônias   em   1619,   para   o   
movimento   Black   Lives   Matter.   https://www.wbur.org/hereandnow/2021/02/18/four-hundred-souls-book   
Observação:   considere   apoiar   localmente   e   comprar   o   livro   da   Florey's   Book   Co.   
Virtual   Paint   Night    -   sábado,   20   de   março:   Junte-se   ao   pai   e   artista   do   OSS,   Jeffrey   Wong,   para   se   
divertir   com   aquarelas.   Esta   primeira   sessão   de   pintura   é   apenas   para   adultos,   mas   planejamos   fazer   
uma   para   as   crianças   em   breve.   Consulte   o   folheto   em   anexo   para   obter   mais   informações.   O   espaço   é   
limitado,   então   clique   aqui   para   se   registrar   hoje!   

  
  


