
Sexta-feira,   23   de   abril   de   2021   
"Aqueles   que   contemplam   a   beleza   da   terra   encontram   reservas   de   força   que   durarão   enquanto   
durar   a   vida."   --Rachel   Carson,   ambientalista.   
  

"O   mundo   é   cheio   de   lama   e   maravilhoso   como   uma   poça."   -   e.e.   cummings,   poeta   
    

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
  

Em   homenagem   ao   Dia   da   Terra   e   ao   Mês   da   Poesia,   tenho   duas   citações   esta   semana.   
Sabemos   como   é   importante   cuidar   da   Terra   e   apoiar   práticas   e   políticas   que   promovam   energia   
limpa,   incentivem   a   reciclagem   e   a   reutilização   e   evitem   a   poluição.   Pode   ser   opressor   pensar   
sobre   o   estado   de   nosso   planeta   e   assustador   contemplar   a   mudança   climática.   Embora   
tenhamos   que   abordar   essas   questões   sérias,   também   é   importante   celebrar   a   beleza   e   a   pura  
alegria   que   a   natureza   pode   nos   trazer.   Geralmente,   as   crianças   não   precisam   ser   lembradas   
disso.   Qualquer   pessoa   que   já   viu   uma   criança   de   4   (ou   14)   pisar   em   poças   ou   se   abaixar   para   
colher   um   dente-de-leão   sabe   que   as   crianças   costumam   estar   mais   sintonizadas   com   a   beleza   
e   a   diversão   que   a   natureza   oferece   do   que   os   adultos.   Você   não   precisa   viajar   para   Yosemite   ou   
para   o   Grand   Canyon   para   ficar   maravilhado;   você   pode   fazer   isso   em   sua   própria   vizinhança,   
enquanto   observa   um   colibri   em   vôo   ou   um   Calla   Lily   perfeito.   
Por   falar   em   alegria,   não   posso   dizer   como   foi   emocionante   ver   as   crianças   no   prédio   esta   
semana.   Parecia   uma   escola   de   verdade   novamente.   Os   professores   estão   trabalhando   mais   
duro   do   que   nunca,   aproximando-se   dos   alunos   em   casa   e   criando   atividades   envolventes   para   
as   crianças   que   estão   vendo   "IRL".   Todo   mundo   tem   sido   ótimo   em   usar   máscaras   e   manter   
distância,   embora   eu   saiba   que   os   professores   abraçariam   cada   um   deles   se   pudessem.   
Cuide-se,   celebre   a   natureza   e   agradeça   pelo   presente   dos   seus   filhos!   
  

Jeanne   
  

Grito   da   semana:    Nosso   maravilhoso   PTO   (e   nossos   pais   de   2ª   e   3ª   séries   em   particular)   
forneceram   pupusas   para   toda   a   nossa   equipe   na   quinta-feira.   Eles   estavam   deliciosos!   Acho   
que   posso   falar   por   todos   os   nossos   funcionários   quando   digo   que   o   apoio   da   nossa   comunidade   
de   pais   é   uma   das   coisas   que   nos   manteve   indo   este   ano.   
  

Escola   de   Negócios   
  

Plano   de   dias   chuvosos   para   o   desembarque   matinal   (apenas   no   caso):    Os   alunos   farão   fila   
do   lado   de   fora   e   entrarão   pela   entrada   principal   pela   recepção.   A   equipe   irá   monitorar   os   alunos   
nos   corredores   para   garantir   que   eles   mantenham   distância.   Os   alunos   entrarão   nas   aulas   pelas   
portas   internas   da   sala   de   aula.   Os   madrugadores,   os   alunos   que   chegam   mais   de   15   minutos   
antes   do   início   da   aula,   esperam   na   biblioteca.   
  



Link   para   o   Formulário   de   Triagem   Diária   de   Saúde:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9QvhcxJbuzrzrrcmnhwJVaFgdg33tKUFLW5ppU-M 
EaHPQ6Q/viewform   
Festa   de   Volta   às   Aulas:    -   30   de   abril,   18h30,   DJ,   Música,   Dança,   Jogos,   Diversão.   Por   favor,   
veja   o   folheto   para   mais   detalhes!   
Calendário   de   instrução   híbrido    -   *   28   de   maio   é   um   dia   A   para   a   4ª   à   8ª   série.   Aqui   está   o   
calendário   de   aprendizagem   híbrido   PSD.   Uma   mudança   no   calendário   desde   o   dia   de   início   foi   
anunciada.   28   de   maio   será   um   dia   de   instrução   presencial   para   o   grupo   B   nas   séries   TK-3ª   série   
e   para   o   grupo   A   nas   séries   4ª-8ª   série.   Uma   vez   que   a   4ª   à   8ª   série   começou   a   instrução   
presencial   com   o   grupo   B,   houve   mais   3   dias   de   instrução   presencial.   Ao   escolher   um   desses   
dias   e   alterá-lo   para   um   dia   de   instrução   do   grupo   A,   há   apenas   mais   um   dia   de   instrução   
presencial   para   o   grupo   B.   
  


