Sexta-feira, 15 de abril de 2022
Frase da semana: "Todas as grandes mudanças são precedidas pelo caos." -- Deepak Chopra, autor e
defensor da medicina alternativa
Queridas Famílias da Costa Oceânica,
O otimista em mim espera que a construção do playground não seja muito caótica, mas o realista em mim
está se preparando para ser flexível. A cerca deve ser colocada e a construção começará na próxima
semana. A equipe e eu estabelecemos um plano para entrega e almoço a partir de 25 de abril. Tudo isso
está sujeito a alterações dependendo das circunstâncias, como ruído, poeira ou chuva. Aqui estão os
pontos-chave:
Drop-off e pick-up: * O Edgemar Circle ESTARÁ disponível para drop off pela manhã e pick up à tarde.
Um caminho será disponibilizado através da cerca para que alunos e pais possam entrar no pátio. * O
portão do jardim de infância próximo à biblioteca também estará aberto para entrega e retirada. * O portão
Nelson estará aberto para embarque e desembarque
Bicicletas: * * As bicicletas devem ser estacionadas no pátio ao lado do MPR e trancadas na cerca.
Fila matinal: Fila do jardim de infância: na porta da ala A Fila da primeira série: no portão da ala B Aulas
de Jason e Sophie: na porta externa de suas salas de aula Salas de aula da ala C, D e E: O asfalto em
seu "normal" linhas
Almoços 1º Almoço: Jardim de Infância, 1º, 2º Comer: 11:55-12:15 Brincar: 12:15-12:35 Os alunos do
Jardim de Infância vão comer no refeitório. Os alunos da 1ª série e da 2ª série vão comer fora.
Segundo Almoço: 3º, 4º e 5º Comer: 12:20-12:40: Brincar: 12:40-1:00 As aulas de Virginia e Bridget vão
comer no refeitório. Os alunos da 3ª série e a turma de Jonathan vão comer fora.
Terceiro Almoço: 6º, 7º e 8º 12:40-1:00 Comer 1:00-1:20: Brincar Os alunos do 7º ano comerão no
refeitório. Alunos da 6ª série e da 8ª série vão comer fora.
Os alunos jogarão no campo, no pátio inferior perto do prédio e nas quadras de asfalto/basquete ao norte
da parede verde.
Compartilharei essas informações novamente em um e-mail no final desta semana.
Tenha umas férias de primavera seguras e maravilhosas. Se você está observando feriados religiosos
neste mês: Que este Ramadã traga alegria, saúde e riqueza para você! Chag Pessach Sameach aos que
celebram a Páscoa! Feliz Páscoa!
Cuidar,
Jeanne
Negócio Escolar:
Spring Break: Spring Break é a semana de 18 a 22 de abril. As aulas serão retomadas na
segunda-feira, 25 de abril.

Relatórios COVID: Nossos conjuntos de testes na quarta-feira foram todos negativos! Se você ou um
membro da família testar positivo durante o intervalo, envie um e-mail para Ayesha Siddiq,
asiddiq@pacificasd.org Leve para casa kits de teste de COVID: Todos os alunos e funcionários
receberam uma caixa de kit de teste de COVID para levar para casa esta semana. Cada caixa contém 2
testes. Incentivamos fortemente todas as famílias a testarem no domingo, 24/04/2022. Não há
necessidade de relatar resultados de teste negativos.
É aquela época do ano! Você pode cantar, dançar ou fazer uma esquete? Contar uma piada, fazer
malabarismos ou fazer as divisões? Cuspa algumas rimas doentias, toque um instrumento ou faça
mímica, junte-se à diversão com certeza será um ótimo momento! O show de talentos da OSS é uma
tradição anual estimada para nossa comunidade escolar e temos o prazer de anunciar que sediaremos
um show de talentos da OSS 2022 Extravaganza! As inscrições estarão abertas até a meia-noite do dia
15 de abril. Você pode participar da diversão clicando no link a seguir:
https://forms.gle/KQLxyLnGwywnDG4L8 Um e-mail de acompanhamento será enviado assim que você se
inscrever com mais instruções sobre como participar do show deste ano. Estamos ansiosos para mais um
ano divertido com todos! Como sempre, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa incrível
equipe de show de talentos por e-mail: osstalentshow@gmail.com --Your Talent Show Crew, Ana, Cristin
e Sara
PEF: Por favor, veja o boletim informativo de primavera da Pacifica Education Foundation abaixo e
contribua para o PEF em 2022!
Folhetos: Menu de almoço de abril, evento de arrecadação de fundos ucraniano, informações sobre
escoteiras, futebol AYSO, programa de verão ALegarza, Pacifica United, programa de verão Sanchez,
boletim informativo do PEF, eventos da biblioteca SMC, traduções em português e espanhol da minha
carta.

