
 Frase da semana: "Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos." Charles Dickens, escritor 

 Queridas Famílias da Costa Oceânica, 

 Esta semana passada correu a gama. No último sábado, participei do evento K-2 na Frontierland. Foi 
 muito divertido ver pais e alunos do lado de fora curtindo o sol e a companhia um do outro. Foi ótimo 
 conhecer mais pais e ver as crianças sem máscaras. Obrigado à diretoria do PTO pela organização; Acho 
 que me diverti mais do que as crianças! 

 Domingo foi um tipo muito diferente de ocasião Ocean Shore. TJ Nilsen, que frequentou a Ocean Shore 
 por 9 anos e estava se preparando para se formar na Chico State, foi morto por um motorista bêbado em 
 6 de março em um acidente de atropelamento a caminho de casa do trabalho. Um evento memorial foi 
 realizado em Linda Mar Beach. Fiquei impressionado com o número de ex-alunos e pais que 
 compareceram. Eu não tinha visto muitos de seus colegas de classe desde que se formaram em Ocean 
 Shore em 2014. Esses jovens falaram sobre TJ e suas memórias de Ocean Shore, ensino médio e 
 faculdade. Suas lembranças eram sinceras e muitas vezes bem-humoradas. A mãe de TJ, Jenna, foi 
 voluntária de arte por anos, bem como terapeuta de muitos adolescentes de Pacifica, incluindo minha 
 filha. Quando ela falou, você podia ouvir um alfinete cair na praia. Ela de alguma forma conseguiu ser 
 eloquente, engraçada e comovente, e ela estava linda. (Como isso é humanamente possível?) Ela disse 
 que já havia procurado a Mothers Against Drunk Driving (MADD), uma organização que ela não tinha 
 levado a sério no passado; uma organização que já a estava ajudando a lidar com a perda de seu único 
 filho. Quando a abracei depois da cerimônia, disse que não sabia o que dizer, que ela estava vivendo o 
 pior pesadelo de todos os pais, que eu não sabia como ela ainda estava de pé. Jamais esquecerei as 
 palavras dela. Ao apontar para os amigos chorosos de TJ, ela disse: "É meu trabalho ajudá-los a 
 aprender a sofrer e, ao ajudá-los, ajudarei a mim mesma". Que graça e que lição para todos nós. Mesmo 
 em nossos tempos mais sombrios, pensar nos outros torna as coisas melhores. A morte de TJ foi uma 
 tragédia, mas sua vida foi tudo menos trágica. Ele era cheio de vida, um amigo maravilhoso, um aluno de 
 sucesso, e seu sorriso poderia iluminar uma sala. Ele era empático e atencioso mesmo quando tinha 13 
 anos, e tive a sorte de ensiná-lo por dois anos. Jenna e Terry, pai de TJ, agradeceram repetidamente à 
 comunidade de Ocean Shore por seu apoio. 

 Uma das tragédias da pandemia é que não conseguimos nos reunir como comunidade. Eu pensei nisso 
 várias vezes esta semana enquanto celebramos a vida de Patty McNally e suas contribuições para os 
 filhos de Pacifica, enquanto refletia sobre a alegria de me reunir com pais e alunos do K-2 entusiasmados, 
 e enquanto eu lamentava a morte de um ex-aluno , mas tomou consolo no abraço de pais, professores e 
 alunos de Ocean Shore, do passado e do presente. Este lugar é especial e, se você se esforçar para se 
 conectar e contribuir com a comunidade Ocean Shore, ele o apoiará nos melhores e nos piores 
 momentos. 

 Por favor, considere fazer uma doação em homenagem ao MADD em nome de TJ Nilsen: 
 https://secure.madd.org/page/22588/donate/1 

 Muito amor a todos e abrace seus filhos especialmente perto esta noite, 

 Jeanne 



 Relatório COVID: Isso ainda é importante! Lembre-se de preencher o formulário de retorno à escola se 
 seu filho estiver doente. ***Formulário de retorno às aulas do OSS*** Esta semana, todos os testes foram 
 negativos. Tivemos um caso positivo relatado não relacionado aos grupos de testes, então realizamos 
 testes rápidos nos alunos e professores naquela sala de aula e não tivemos resultados positivos. A partir 
 de 28 de março, as máscaras serão fortemente recomendadas no prédio da escola, mas não mais 
 obrigatórias. Por favor, seja um modelo positivo para seus filhos e respeite a decisão de cada família. 
 Vamos trabalhar duro como uma equipe para ajudar os alunos a apoiar uns aos outros. 

 Negócio Escolar: 

 Feira do Livro: A feira do livro foi estendida para segunda e terça da próxima semana! 

 PEF: Por favor, veja o boletim informativo de inverno da Pacifica Education Foundation abaixo e contribua 
 para o PEF em 2022! 

 A Semana de Preparação para Tsunami é de 21 a 25 de março: Confira o site da Cidade de Pacifica para 
 obter informações: https://www.cityofpacifica.org/depts/police/natural_disasters/tsunami.asp. Felizmente, 
 Ocean Shore não está na área de risco de tsunami, e a Oceana High School, nas proximidades, seria um 
 local de cuidados e abrigo para qualquer família local que tivesse que evacuar. 

 Solicitações do Escritório: O escritório precisa de lenços umedecidos tipo Clorox e sacolas plásticas de 
 supermercado. Por favor, pais, não estacionem em locais que digam funcionários. Continuamos a ter 
 problemas com isso, especialmente na retirada. Por favor, lembre seus filhos que eles não podem andar 
 de carro no campus, mesmo depois da escola, e que eles devem usar capacetes. 

 As fotos da primavera são 6 de abril: panfletos para ir para casa em breve. 

 Folhetos: Menu de almoço de março, boletim do PEF, evento da biblioteca SMC, concurso Walk & Roll to 
 School, traduções da minha carta em português e espanhol. 


