
Sexta-feira,   26   de   março   de   2021   
  

Frase   da   semana:   "Mentes   cansadas   não   planejam   bem.   Durma   primeiro,   planeje   depois."   -   
Walter   Reisch,   diretor   austríaco.   
  

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
  

Foi   uma   longa   semana.   Terei   mais   informações   sobre   o   retorno   às   aulas   até   o   final   da   próxima   
semana.   No   momento,   nossos   planos   continuam   os   mesmos.   Realizaremos   o   Back   to   School   2.0   
na   quinta-feira,   15   de   abril,   das   6h   às   7h15   via   Zoom.   
  

Coorte   (Grupo)   A:   Segunda,   Terça:   Jardim   de   Infância,   2,   4,   1/2   de   6   **,   8   
Quarta-feira:   Aprendizagem   assíncrona   em   casa   para   todos   os   alunos   
Coorte   (Grupo)   B:   Quinta,   Sexta:   1º,   3º,   5º,   1/2   do   6º   **,   7º   
  

Datas   de   início   na   costa   do   oceano   
  

19   de   abril   -   um   dia   A   
Primeiro   dia   para   K,   2   
  

22   de   abril   -   um   dia   B   
Primeiro   dia   para   1º,   3º,   5º,   1/2   de   6   *,   7º   
  

26   de   abril   -   um   dia   A   
Primeiro   dia   para   o   4º,   1/2   do   6º   *,   8º   (K   e   2   também   comparecerão)   
  

*   Os   coortes   (grupos)   para   a   sexta   série   serão   determinados   em   breve.   Entre   em   contato   com   
Katy   Stearns   @   kstearns@pacificasd.org   se   tiver   alguma   dúvida.   Katy   enviará   essa   informação   
aos   pais   muito   em   breve.   
  

Horários   de   chegada   e   saída   
Jardim   de   infância:   9h00   -   12h00   
1-3:   8:50   am   -1:   00   pm   
4-5:   8:40   am   -1:   00   pm   
6-8   8h30   -12h50   
  

Ainda   estamos   trabalhando   nos   procedimentos   e   locais   de   entrega   e   coleta.   As   temperaturas   
dos   alunos   serão   medidas   antes   de   entrarem   no   campus,   e   as   famílias   deverão   preencher   um   
formulário   do   Google   todas   as   manhãs,   como   a   equipe   faz   agora,   que   faz   perguntas   sobre   
exames   de   saúde.   
Mais   a   seguir   na   próxima   semana,   incluindo   uma   página   da   web   que   será   mantida   atualizada   
com   políticas,   procedimentos   e   logística.   
  

Aproveite   este   lindo   final   de   semana!   



  
Jeanne   
  

Negócios   Escolares   e   Comunitários:   
  

Férias   de   primavera:    as   férias   de   primavera   acontecem   na   semana   de   5   a   9   de   abril.   A   escola   
recomeça,   ainda   na   modalidade   a   distância,   no   dia   12   de   agosto.   
  

Venda   de   plantas   comestíveis:    Junte-se   a   nós   para   a   arrecadação   de   fundos   para   plantas   
comestíveis.   Doação   de   $   5,00   por   planta   que   vai   para   a   Classe   de   Graduação   de   2022!   
Atualmente   oferecendo   coentro,   morangos   e   tomates   infantis!   Recolha   na:   quarta-feira,   31   de   
março   das   10-2.   Consulte   o   folheto   para   obter   detalhes   adicionais.   
Programas   de   Alívio   de   Aluguel:   Por   favor,   consulte   os   folhetos   anexos   com   mais   informações   
para   locatários   e   pequenos   proprietários.   
  

Páginas   do   Memorial:    Você   tem   fotos   de   Sean   Nunan   ou   Patty   McNally?   Por   favor,   envie   fotos   
deles   com   /   sem   sua   família   para   webmaster@osspto.org.   Não   envie   fotos   da   turma   ou   imagens   
que   mostrem   rostos   de   alunos   que   não   sejam   seus   próprios   filhos.   Ao   enviar   as   fotos,   você   
concorda   que   façam   parte   das   páginas   do   memorial   que   estão   sendo   reunidas   no   osspto.org.   
  


