
 Frase da semana: "O mar profundo é o maior museu da Terra, contém mais história do que todos os 
 museus em terra juntos, e ainda assim só agora estamos penetrando nele." Robert Ballard (oceanógrafo 
 e explorador do fundo do mar) 

 Queridas Famílias da Costa Oceânica, 

 Tem sido uma semana ocupada, ocupada. O Oceans 411 está a todo vapor. Se você não viu os 
 corredores, você precisa dar uma olhada. Eles são incríveis. Nossos alunos, pais e funcionários 
 exageraram, como de costume. As viagens à praia foram fantásticas e fomos abençoados com um ótimo 
 clima. Estou aprendendo muito sobre os mares profundos. Os alunos da 7ª e 8ª séries estão fazendo um 
 trabalho maravilhoso ao ensinar os alunos da 2ª à 6ª série e os alunos do jardim de infância e da primeira 
 série estão gostando de aprender sobre o oceano profundo. Eu experimentei isso em primeira mão 
 quando fui substituta da aula de Halie um dia desta semana. Quando você ouve crianças de 6 anos 
 usando palavras como bioluminescência na conversa, é no mínimo impressionante! 
 Aproveite este lindo final de semana! 

 Cuidar, 

 Jeanne 

 Um agradecimento especial a Khaleesi Santos, Rosie Wong, Maya Warner e Cami Martin Cervantes, que 
 foram finalistas do Concurso de Cartaz de Conscientização sobre a Água de 2022 do Distrito da Água do 
 Condado da Costa Norte. Parabéns, meninas! Você está dando continuidade à orgulhosa tradição de 
 artistas estudantes da Ocean Shore usando seu trabalho para divulgar um assunto importante. 

 Negócios Escolares 

 Relatório de COVID: Tivemos um teste positivo de piscina na quarta-feira e uma piscina que estava 
 contaminada e não pôde ser lida. Também tivemos vários casos relatados por pais e casos de 
 funcionários. O teste rápido de acompanhamento da COVID na sexta-feira revelou seis casos positivos. 
 Se você ou um membro da família testar positivo, envie um e-mail para Ayesha Siddiq, 
 asiddiq@pacificasd.org. Nosso último dia de testes de piscina será quarta-feira, 1º de junho. 
 Retorno à escola após uma doença: Pais, lembrem-se de que precisamos de um teste COVID negativo 
 se seu filho estiver doente. Os pais também devem preencher este formulário de retorno à escola: 
 Formulário de retorno à escola da Ocean Shore. Os números do COVID estão aumentando no condado 
 de San Mateo. Não há obrigatoriedade de uso de máscara, mas mascaramento, vacinação e manter seu 
 filho em casa quando doente são formas vitais de minimizar a propagação da doença. 
 As eleições/inscrições/compromissos do PTO chegaram! Isso realmente pode ser uma maneira fácil de 
 preencher suas horas de voluntariado recomendadas à noite/fins de semana. Muitos trabalhos podem ser 
 feitos em apenas algumas horas por mês. Também é uma ótima maneira de você saber o que está 
 acontecendo na escola E dar seu feedback e orientar as atividades do PTO!!! Precisamos de suas ideias 
 e energia incríveis. Por favor, todos são bem-vindos para ajudar. Valorizamos sua ajuda e você se sentirá 
 mais conectado à escola. Inscrições até 31 de maio. Eventuais “run-offs” serão realizados na Assembleia 
 Geral do INPI no dia 2 de junho (7-8:30). Este link serve para se inscrever em TODAS as vagas (se 
 estiver visualizando no telefone, pode ser necessário “tab over” para ver todas as vagas). As descrições 
 de cargos estão no site do PTO https://www.osspto.org/pto-positions.html. Por favor, use este link para se 
 inscrever: https://www.signupgenius.com/tabs/13575db03a4cdebc5ac5-202223. 



 DLG: Diversity Learning Group – Quarta-feira, 25 de maio, das 19h às 20h30. Venha participar do nosso 
 último encontro do ano letivo! O DLG serve como um recurso para pais, professores, funcionários e 
 alunos da comunidade OSS para identificar e discutir ideias, preocupações e áreas que precisam de 
 maior crescimento ou conscientização. A missão do Diversity Leadership Group é fornecer liderança, 
 orientação e apoio à comunidade Ocean Shore para cultivar um ambiente de inclusão onde cada 
 indivíduo é valorizado e respeitado. Entrar via Zoom Meeting ID: 630 060 3544 senha: DLG 
 TDAP: Pais da 7ª série, lembre-se de que os alunos não podem começar a escola até que tenham seu 
 reforço TDAP. Entre em contato com seu pediatra e agende uma consulta. 
 Open House: Teremos uma casa aberta "ao vivo" na quinta-feira, 26 de maio. Estamos surpreendendo os 
 horários de início pelo sobrenome. Famílias com sobrenomes de A-L comparecerão das 6h às 6h45 e 
 aquelas com sobrenomes começando com M-Z comparecerão das 6h45 às 7h30. Famílias com vários 
 sobrenomes podem escolher seu horário. 
 Folhetos: Menu Almoço de Maio, trabalhos/eleições do PTO, Doações SPCA, traduções em português e 
 espanhol da minha carta. 


