
 Frase da semana: “Esperar o inesperado não faz o inesperado ser esperado?” -- Bob Dylan, compositor 

 Queridas Famílias da Costa Oceânica, 

 A construção está avançando antes do previsto, o que é uma ótima notícia para o momento. No entanto, 
 como a equipe de construção conseguiu começar a trabalhar na parte de trás do playground do jardim de 
 infância mais cedo do que o esperado, isso significa que precisamos nos ajustar novamente. Como os 
 veículos de construção precisam acessar o jardim infantil, vamos fechar o estacionamento dos pais e 
 bloquear a entrada do estacionamento para Edgemar a partir de SEGUNDA-FEIRA. A reviravolta da 
 Edgemar não será afetada. Os pais são incentivados a deixar as crianças na frente do prédio e depois 
 sair para Oceana Blvd. O portão do jardim de infância ao lado da biblioteca agora está aberto pela 
 manhã, e o Nelson Gate é outro local para deixar os alunos. Por favor, não estacione duas vezes na 
 Edgemar ou bloqueie o cruzamento entre Edgemar e Manor. Eu sei que isso é extremamente 
 inconveniente. A equipe e eu estamos fazendo todo o possível para garantir a segurança de nossos 
 alunos durante esse período agitado. 

 A boa notícia é que vamos começar o ano letivo de 2022-23 com um lindo playground. Por favor, confira o 
 design do playground e as fotos das estruturas de jogo na parte inferior desta carta. 
 A próxima semana será movimentada. Começamos o CAASPP (teste padronizado do estado da CA), 
 portanto, certifique-se de que seu aluno tenha um lanche saudável e bastante descanso. Há também três 
 viagens de campo, todas na quinta-feira. Os alunos da segunda série irão para o Zoológico de SF, os 
 alunos da sexta série visitarão o Safari West e a Floresta Petrificada em Calistoga, e os alunos da sétima 
 série aprenderão sobre agricultura sustentável na Hidden Villa em Los Altos. Os jardins de infância estão 
 em Marin County hoje no Bay Area Discovery Museum. É tão bom ter crianças da Ocean Shore viajando 
 por toda a área da baía. A próxima semana também é a semana de apreciação do professor, então, por 
 favor, reserve um tempo para escrever um rápido e-mail ou cartão para o(s) professor(es) de seu filho(s). 
 Este tem sido um momento incrivelmente difícil para os educadores. Eu sei por experiência que algumas 
 palavras gentis de um pai podem transformar um dia desafiador em um bom dia. Nossos professores são 
 alguns dos profissionais mais dedicados com quem já trabalhei e se preocupam profundamente com seus 
 filhos. Mostre-lhes um pouco de amor na próxima semana! 

 Cuidar, 

 Jeanne 

 Common Sense Media é um excelente recurso para os pais. Esperamos tê-los presentes em uma de 
 nossas reuniões do PTO no próximo ano. Enquanto isso, confira o site deles para resenhas de filmes, 
 aplicativos e sua adição mais recente, podcasts: Common Sense Podcast Reviews 

 Negócio Escolar: 

 O estacionamento dos pais estará fechado de segunda-feira, 2 de maio, até ??? 
 Relatórios COVID: Tivemos dois conjuntos de testes positivos na quarta-feira. O teste rápido de 
 acompanhamento na sexta-feira não mostrou nenhum resultado positivo. Se você ou um membro da 
 família testar positivo, envie um e-mail para Ayesha Siddiq, asiddiq@pacificasd.org 
 Ano letivo de 2022-2023 - Intenção de devolução da pesquisa 



 Ajude-nos a preparar o próximo ano letivo confirmando a matrícula do seu filho. Faça isso usando o link 
 da pesquisa imediatamente abaixo até quarta-feira, 4 de maio. (Os pais da oitava série não precisam 
 preencher a pesquisa). 
 Formulário de intenção de devolução do PSD 
 Jardim: Temos um dia de limpeza do jardim neste domingo das 10:00 às 13:00. 
 Ausências: Agora temos um endereço de e-mail dedicado a relatar as ausências dos alunos: 
 oceanshoreabsences@pacificasd.org. Você também pode ligar para 650-738-6650 Ramal. 3205. Por 
 favor, forneça o nome completo de seu filho, sua série, seu nome completo e o motivo da ausência. 
 Obrigada! 
 Leilão de Primavera: O Leilão de Primavera da Ocean Shore está de volta e estará disponível na próxima 
 semana! Este leilão tem muitos itens especiais. O leilão da primavera de 2020 foi cancelado devido ao 
 covid e agora podemos colocar essas cestas incríveis e muito mais em leilão. Este processo de licitação 
 será online, no entanto, cestas e itens estarão disponíveis para visualização no corredor principal a partir 
 da próxima semana. Você pode obter uma prévia online se abrir o folheto em anexo. Todos os itens não 
 serão carregados até segunda-feira. 25% de todos os rendimentos do leilão irão para a Ucrânia. 
 Obrigado, Amanda e Tristin 
 Food Drive: Olá Ocean Shore Families! Muito obrigado por suas generosas doações de alimentos aos 
 clientes StarVista no condado de San Mateo nos últimos meses. Nossa comunidade Ocean Shore já doou 
 quase 200! itens alimentares. 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 primavera da Pacifica Education Foundation abaixo e 
 contribua para o PEF em 2022! 
 Folhetos: Menu de Almoço de Maio, Fotos do Playground, Evento 4H, Informações Escoteiras, Futebol 
 AYSO, Programa de Verão Legarza, Pacifica United, Programa de Verão Sanchez, Boletim do PEF, 
 Traduções da minha carta em português e espanhol. 


