Frase da semana: “Ler é um bilhete com desconto para qualquer lugar. ” Mary Schmich, jornalista
Queridas Famílias da Costa Oceânica,
Celebramos o Read Across America Day na quarta-feira em Ocean Shore. Tivemos leitores convidados e
muitas oportunidades de ler em voz alta, de forma independente e em grupos. Nossos alunos do terceiro
ano participaram de um dia temático para se prepararem para sua unidade no Iditarod. Eu tive um
Malamute do Alasca quando criança, então os cães de trenó são próximos e queridos ao meu coração.
Falando em clima frio, os alunos da 8ª série estão indo para Yosemite na próxima semana. Acho que
Jason e Sophie estão tão animados quanto as crianças. A viagem a Yosemite é o ponto alto do programa
de aprendizado experimental da Ocean Shore, e toda a equipe está entusiasmada com o fato de nossa
turma de 2022 poder participar. Fui na viagem como professora três vezes e não posso enfatizar o
suficiente a experiência incrível que é para nossos alunos, bem como para nossa equipe e
acompanhantes dos pais. É cansativo, mas emocionante. Eu adoraria fazer essa viagem novamente!
Aproveite sua semana e mande bons votos para nossos alunos da 8ª série, Jason, Sophie e nossos pais
voluntários para uma viagem segura e emocionante.
Tomar cuidado,
Jeanne
Atualizações COVID: Alunos e funcionários não precisarão mais usar máscaras ao ar livre imediatamente.
Em uma carta datada de ontem, 3 de março, o Superintendente de Escolas do Condado de San Mateo
afirma que "em 12 de março, o Departamento de Saúde Pública da Califórnia (CDPH) recomendará
fortemente que as máscaras sejam usadas dentro das escolas. está alinhado com o CDPH nesta
recomendação." O mascaramento e as altas taxas de vacinação têm sido cruciais para limitar a
propagação da variante omicron em Pacifica. Na Ocean Shore, nossos funcionários continuarão a usar
máscaras em ambientes fechados, e recomendamos fortemente que os alunos o façam também. O teste
semanal do pool continuará até que o estado pare de pagar por ele. Todas as piscinas de Ocean Shore
foram negativas esta semana!
Relatório COVID: Isso ainda é importante! Lembre-se de preencher o formulário de retorno à escola se
seu filho estiver doente. ***Formulário de Retorno à Escola OSS***
Negócio Escolar:
Comemore o Dia da Diversidade está chegando na próxima quarta-feira, 9 de março! Celebrar o Dia da
Diversidade é uma tradição da OSS projetada para celebrar e abraçar quem somos, apesar de nossas
diferenças e independentemente de raça, religião, gênero, orientação sexual, idade, nacionalidade ou
deficiência. Cada nível de série terá um currículo apropriado para a idade com a ajuda de muitos
voluntários. Certifique-se de perguntar ao(s) seu(s) aluno(s) sobre o dia e o que eles aprenderam.
Precisa-se de Voluntários da Feira do Livro: Estamos desesperados por pais voluntários para nossa feira
do livro na semana de 14 a 18 de março. Sem pais voluntários, será muito difícil sediar a feira do livro.
Obrigado! Entre em contato com Tristan McNall se tiver dúvidas: tmcnall@pacificasd.org. Há um cartaz de
inscrição no lobby da frente ou você pode se inscrever via Signup Genius:
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/30E0D44AEAB2BA7F58-book

E.A.T: O jardim precisa da sua ajuda! Ganhe horas de voluntariado no fim de semana e embeleze a horta
da escola! A Recology of the Coast está realizando sua distribuição bianual de compostagem, sábado, 5
de março, das 8h às 12h, no pátio de reciclagem: 1046 Palmetto Avenue. Traga até 2 latas de 30 galões
(sem caixas ou sacos, latas de lixo funcionam muito bem para isso) para o endereço, mostre sua
identidade ou comprovante de endereço e pegue alguma boa 'sujeira'. No domingo, 6 de março, traga o
composto para o dia de trabalho mensal da horta na horta da escola, das 10h às 13h. Aberto apenas para
residentes de Pacifica com identificação válida ou comprovante de endereço e quanto mais cedo melhor
enquanto durarem os estoques! Qualquer dúvida entre em contato: Kelly Toth em
kellybellybug1@hotmail.com
K-2 Donuts in the Park 3/12: Foram dois longos anos, e o PTO da OSS adoraria que nossas famílias mais
novas sentissem esse espírito de Ocean Shore. Se sua família puder, junte-se a nós no Frontierland Park
no dia 12 de março, das 22h às 12h, para donuts, café e uma chance de se conectar com outras famílias
K-2. Irmãos mais novos e mais velhos são bem-vindos!
O Food Drive continua: Muito obrigado por suas generosas doações de alimentos aos clientes StarVista
no condado de San Mateo nos últimos dois meses. Nossa comunidade Ocean Shore já doou mais de
150! alimentos completamente. Se você ainda não doou ou gostaria de continuar doando, por favor,
considere enviar alimentos não perecíveis que irão diretamente para as pessoas que precisam. resto do
ano letivo. Obrigado novamente por ajudar a manter os membros da nossa comunidade em situação de
insegurança alimentar alimentados e saudáveis. Ava Litz - Estudante da oitava série
PEF: Por favor, veja o boletim informativo de inverno da Pacifica Education Foundation abaixo e contribua
para o PEF em 2022!
Folhetos: Menu de Almoço de Março, Feira do Livro, Evento K-2, Resultados da Penny War, newsletter do
PEF, traduções da minha carta em português e espanhol.

