
 Frase da semana: "April prepara seu semáforo verde e o mundo pensa: "Vá!" -- Christopher Morley, 
 escritor. 

 sexta-feira, 1 de abril de 2022 

 Queridas Famílias da Costa Oceânica, 

 Estou em casa doente hoje e gostaria que isso fosse uma piada do Dia da Mentira! Estou com meu 
 primeiro resfriado desde fevereiro de 2020, e isso está me derrubando. Claro, sou grato por não ter 
 COVID ou algo mais sério. Não há mistério sobre como eu fiquei doente. Meu filho trouxe para casa o 
 resfriado há duas semanas, e meu marido ficou doente a semana passada. Talvez eu precise começar a 
 mascarar em casa; funcionou até agora na escola. 
 Nossos alunos da quinta série estão indo para o Outdoor Ed na segunda-feira. Parece que eles terão um 
 clima bonito, e eu sei que eles aprenderão muito sobre o mundo natural e sobre si mesmos. Juro que 
 meu filho cresceu um centímetro durante os cinco dias em que esteve nessa viagem. Eu me pergunto se 
 eles ainda são encorajados a lamber uma lesma de banana. De alguma forma, acho que essa tradição 
 provavelmente foi suspensa por enquanto. Envie-lhes bons votos de saúde e felicidade esta semana! 
 Tomar cuidado, 
 Jeanne 

 Negócio Escolar: 
 Atualização do playground: foi confirmado recentemente que em 18 de abril, a construção começará no 
 playground. Neste momento, a equipe está trabalhando em um plano de desembarque, recreio, almoço e 
 EF. Quando tivermos um plano em vigor, que será antes das férias de primavera, a equipe e eu o 
 compartilharemos com a Comunidade Ocean Shore por meio de ombuds de classe, e-mails de 
 professores e este boletim informativo. Este plano terá de ser flexível. Quem já lidou com um projeto de 
 construção sabe que nem sempre as coisas saem como o planejado! 
 Relatório de COVID: Lembre-se de preencher o formulário de retorno à escola se seu filho estiver doente. 
 ***Formulário de retorno à escola do OSS*** Estamos começando a coletar os registros de vacinação dos 
 alunos contra a COVID-19. Reserve um tempo para preencher este formulário do Google se ainda não 
 tiver fornecido uma cópia do cartão de vacinação do seu filho ao escritório. Registros de Vacinação de 
 Estudantes da OSS. Esta semana, tivemos 1 teste positivo e um teste infantil positivo hoje durante o teste 
 rápido de acompanhamento. Houve 3 outros casos relatados pela família esta semana. 
 Pedidos: O escritório precisa de Kix, Chex, pretzels, peixinhos dourados e pequenos sacos zip lock para 
 guardar no escritório para os alunos que estão com fome no recreio da manhã. Renee (D67) está 
 precisando de recipientes vazios altos, como recipientes de limpeza ou desinfecção. 
 E.A.T./Garden: Há um dia de trabalho no Garden neste domingo, das 10h às 13h. Além disso, se você tiver 
 uma conta no Instagram, siga-os: OSS Environmental Action Team 
 Mensagem de Will Lucey, Diretor de Serviços Educacionais para Estudantes: Queridas Famílias, É hora 
 novamente de dar sua opinião sobre seu relacionamento família-escola. Ajudar os alunos a dar o melhor 
 de si na escola requer um esforço de equipe. Pais, alunos e escolas desempenham papéis importantes 
 nesse processo. Para ajudar todos nós a aprender como tornar a experiência escolar de seu filho a mais 
 positiva e benéfica possível, por favor, dê-nos suas respostas honestas e atenciosas às perguntas da 
 pesquisa. Por favor, clique no link abaixo para responder a pesquisa. Agradecemos antecipadamente por 
 responder a esta pesquisa muito importante. 
 Pesquisa sobre relacionamento família-escola da primavera de 2022: 
 Escola da Costa do Oceano 



 https://surveys.panoramaed.com/pacifica/9746154651/surveys 

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

 As fotos da primavera são 6 de abril: os panfletos vão para casa com mais informações. 
 Folhetos: Menu de Almoço de Abril, Programa de Verão Legarza, newsletter do PEF, evento da biblioteca 

 SMC, traduções da minha carta em português e espanhol  .  • 


