
Sexta-feira,   30   de   abril   de   2021   
Frase   da   semana:   "Não   acho   ninguém   chato,   na   verdade,   se   você   faz   as   perguntas   certas   e   olha   para   
elas   da   maneira   certa."   -   Mike   Bartlett,   dramaturgo   e   roteirista   inglês  
Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
Não   sei   como   aconteceu,   mas   amanhã   é   1º   de   maio.   Eu   gostaria   que   o   tempo   cooperasse,   mas   aqui   é   
Pacifica.   O   frio   e   a   neblina   são   um   estilo   de   vida.   Estou   um   pouco   apressado   hoje   porque   passei   duas   
horas   nas   salas   de   aula   sendo   entrevistado   por   alunos.   Normalmente,   em   maio,   o   diretor   saberia   muitos   
dos   nomes   dos   alunos   e   teria   centenas   de   conversas   curtas   com   as   crianças.   Quando   eu   ensinava   no   
ensino   médio,   sempre   começava   o   ano   permitindo   que   as   crianças   me   entrevistassem.   Eles   poderiam   
fazer   qualquer   pergunta,   embora   eu   me   reservasse   o   direito   de   não   responder.   Esta   semana,   decidi   
marcar   horários   de   meia   hora   para   "entrevistas",   para   que   os   miúdos   me   conhecessem   melhor   e   para   que   
eu   pudesse   começar   a   conhecê-los.   Nada   melhor   do   que   ouvir   as   suas   perguntas.   Vão   desde   perguntas   
sobre   quantos   animais   de   estimação   eu   tenho,   de   qual   filme   da   Marvel   eu   mais   gosto,   se   sou   solteiro   ou   
não.   (Seis   -   3   gatos,   um   peixe-anjo,   uma   cobra   e   um   dragão   barbudo;   uma   ligação   entre   Thor:   Ragnarok   
e   o   Doutor   Estranho   ;   e   depende   de   quem   está   perguntando.   Se   for   Tom   Hiddleston   ou   Benedict   
Cumberbatch,   sou   solteiro!)   Essa   foi   a   resposta   que   dei   aos   alunos   da   7ª   série   da   Sophie,   mas   depois   
expliquei   que   estava   brincando.   Gosto   de   manter   os   alunos   do   ensino   fundamental   atentos   .   Os   alunos   da   
1ª   série   de   Jennifer   estavam   mais   interessados     nos   detalhes   sobre   meus   animais   de   estimação,   e   eu   
prometi   enviar   a   Jennifer   fotos   de   todos   eles   para   que   as   crianças   pudessem   ver   como   são.   Esses   são   os   
momentos   que   fazem   a   educação   valer   a   pena,   e   eu   estou   ansioso   para   conhecer   melhor   todos   os   seus   
filhos!   
  

Cuidar,   
  

Jeanne   
  

Grito   da   semana:    Gina   Smith,   Jenny   Abellana,   Jessica   Ellison   e   todos   os   pais   fazendo   o   trabalho   árduo   
de   tentar   arrecadar   fundos   e   construir   uma   comunidade   durante   uma   pandemia.   Obrigado,   obrigado,   
obrigado!   Considere   participar   da   festa   dançante   gratuita   hoje   à   noite   no   Zoom,   ou   do   filme   em   Linda   Mar   
amanhã   à   noite.   Os   detalhes   estão   abaixo.   
  

Escola   de   Negócios   

Link   para   o   formulário   2021-22   Return   to   OSS:   Return   to   OSS   2021-22   Por   favor,   preencha   até   6/05/21   
para   que   possamos   planejar   o   pessoal   para   o   próximo   ano.   

Link   para   o   Formulário   de   Triagem   Diária   de   Saúde:   OSS   Daily   Health   Screening   

Festa   de   Dança   de   Volta   às   Aulas:   -   Não   se   esqueça!   A   Festa   de   Dança   de   Volta   às   Aulas   da   OSS   é   
HOJE   À   NOITE   às   18h30.   Você   ainda   pode   se   cadastrar   e   receber   o   link   de   zoom,   é   só   clicar   aqui!   O   
registro   é   GRATUITO,   então   venha   se   divertir!   Visite   o   site   para   obter   informações   adicionais.   Questões?   
envie   um   e-mail   para   fundraising@osspto.org.   O   folheto   também   está   anexado.   

Noite   de   Cinema   no   Shopping   Linda   Mar:   ESTE   SÁBADO,   1º   de   maio,   às   19h.   Nossos   pais   da   7ª   série   
estão   colaborando   com   a   Beach   Break   Entertainment   para   oferecer   uma   experiência   de   cinema   no   estilo   



drive-in   neste   sábado   para   arrecadar   fundos   para   a   viagem   ao   Yosemite   do   próximo   ano   e   cerimônia   de   
formatura.   Consulte   o   folheto   em   anexo   para   obter   mais   informações.   

CSEA   Pizza   Night   no   Luigi's:   3   de   maio,   o   dia   todo.   Se   você   não   tiver   tempo   para   fazer   o   jantar,   considere   
pedir   ao   Luigi's   para   apoiar   nossa   equipe   de   escritório,   zeladores,   técnicos   de   biblioteca,   paraprofissionais   
e   equipe   de   cozinha.   Por   favor,   veja   o   folheto   anexo.   

Oceanos   411:   o   tema   deste   ano   é   Mamíferos   marinhos   e   o   design   de   nossa   camisa   reflete   esse   tema   e   
também   homenageia   nossa   querida   Patty.   Aqueles   de   vocês   que   conheceram   Patty   sabiam   que   ela   
sempre,   sempre   usou   um   pingente   de   cauda   de   baleia   em   uma   corrente.   A   parte   de   trás   da   camisa   deste   
ano   tem   um   rabo   de   baleia   para   Patty   porque   ela   sempre   protegeu   todos.   Observação:   OS   PEDIDOS   
DEVEM   SER   ENTREGUES   AO   MEIO-DIA   7   DE   MAIO.   AQUI   está   o   link   para   fazer   o   pedido.   Alguma   
pergunta?   Email   Jennifer   Mitchell   em   jmitchell@pacificasd.org   

Teste   CAASPP:   Por   favor,   veja   as   cartas   em   anexo   para   famílias   de   ensino   à   distância   de   ano   inteiro   e   
famílias   que   têm   alunos   de   volta   à   escola.   Mais   informações   a   seguir.   

Arrecadação   de   fundos   da   7ª   /   8ª   série:   A   escola   está   de   volta   e   é   hora   de   começar   o   Flocking   !!   Quer   
ordenar   que   um   Bando   de   Flamingos   Rosa   se   reúna   na   propriedade   de   um   amigo   para   se   empoleirar?   
Pague-nos   para   colocar   esses   queridinhos   rosa   no   quintal   de   alguém!   Qualquer   um   em   Pacifica   pode   ser   
reunido   e   qualquer   um   pode   solicitar   um   Rebanho.   

Envie   um   e-mail   para   OSSFlockers@gmail.com   para   obter   mais   informações.   Formulário   de   pedido:   

https://docs.google.com/document/d/1230grpgRL9vNLRHdvLO4U4XyZuD74isqXBXdB6jpwKc/edit   

  Outros   eventos:   Consulte   os   folhetos   anexos   para:   Programa   de   verão   ThinkBridge,   programa   de   
habilidades   de   leitura   SFSU,   evento   de   filme   Angst,   conferência   de   jovens   Manifest.   

  


