
Sexta-feira,   21   de   maio   de   2021   
  

Frase   da   semana:   "Tanto   tempo   e   tão   pouco   para   fazer.   Espere   um   minuto.   Reveja   isso.   Inverta."   -Willie   
Wonka   
  

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
  

Esta   época   do   ano   é   louca   o   suficiente   sem   navegar   até   o   fim   (espero)   de   uma   pandemia.   Estou   muito   
ocupado   agora   com   a   formatura   de   Clara,   convidados   de   fora   da   cidade,   entrevistando   para   nossas   
vagas   abertas   de   ensino,   terminando   o   portfólio   para   meu   programa   de   credencial   administrativo,   
planejando   para   a   formatura   da   8ª   série   ...   Tenho   certeza   que   estou   esquecendo   alguma   coisa.   Eu   sei   que   
não   estou   sozinho   em   me   sentir   sobrecarregado   e   um   pouco   frenético   agora.   Felizmente,   meu   telefone   
me   lembra   de   respirar.   
Falando   em   loucura,   na   próxima   sexta-feira,   28/05,   será   um   dia   A   para   alunos   da   4ª   à   8ª   série   e   um   dia   B   
para   a   1ª-3ª   série.   Isso   significa   que   teremos   alunos   da   1ª,   3ª,   4ª,   1/2   da   6ª   (A's)   e   8ª   série   no   campus   
naquele   dia.   Os   alunos   do   jardim   de   infância,   segundo,   quinto   e   sétimo   ano   ficarão   em   casa.   Terça-feira,   
1º   de   junho   será   um   dia   normal.   ECA!   Eu   não   posso   esperar   até   que   estejamos   todos   de   volta   ao   campus   
todos   os   dias.   Felizmente,   parece   que   isso   acontecerá   em   agosto.   
Nossa   respiração   é   uma   das   poucas   coisas   que   (geralmente)   está   sob   nosso   controle.   Então   ...   respire   
fundo   e   siga   o   fluxo.   
  

Fique   bem   e   aproveite   seu   final   de   semana!   
  

Jeanne   
  

Grito   da   semana:    Estou   dando   mais   um   plug   para   a   Pacifica   Education   Foundation   e   para   nossas   
famílias   e   funcionários   da   Ocean   Shore   que   já   doaram.   Se   você   verificar   o   site   do   PEF   
https://www.pacificaef.org/,   verá   que   Ocean   Shore   (12K)   e   Cabrillo   (13K)   estão   juntos   em   termos   do   total   
de   dólares   arrecadados.   A   partir   das   10h   de   hoje,   Ocean   Shore   lidera   (por   pouco)   todas   as   escolas   em   
número   de   membros   (33)   e   de   doadores   (55).   Podemos   fazer   ainda   melhor.   Se   você   tiver   os   meios   para   
adquirir   uma   assinatura   de   $   250,   isso   deixará   o   FPE   mais   perto   de   sua   meta   de   $   85.000.   No   entanto,   se   
$   20   é   o   que   seu   orçamento   permite,   ainda   assim   doe,   e   seremos   gratos   pelo   seu   apoio.   Cada   pessoa   e   
cada   dólar   conta.   
  

Escola   de   Negócios   
  

Calendário   de   instrução   híbrido    -   *   28   de   maio   é   um   dia   A   para   a   4ª   a   8ª   série.   28   de   maio   será   um   dia   
de   instrução   presencial   para   o   grupo   B   nas   séries   TK-3ª   série   e   o   grupo   A   nas   séries   4   a   8ª   série.   Como   a   
4ª-8ª   série   começou   a   receber   aulas   presenciais   com   o   grupo   B,   houve   mais   3   dias   de   aulas   presenciais.   
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.   
Arrecadação   de   fundos   para   a   7ª   série:    Junte-se   a   nós   no   Arts   &   Crafts   PopUp   de   22   de   maio   das   12h   
às   16h   no   Intertwine   Cafe.   Vários   de   nossos   próprios   pais   da   7ª   série   e   apoiadores   adicionais   do   OSS   
estarão   vendendo   suas   artes   e   artesanato,   Cristin   estará   dando   uma   aula   de   música   e   P-Town   Birrias   
estará   servindo   uma   comida   incrível.   Todos   os   fornecedores   naquele   dia   doarão   uma   parte   de   seus   
rendimentos   para   o   fundo   da   turma   da   7ª   série   para   ajudar   a   enviar   os   alunos   da   7ª   série   em   sua   viagem  
de   campo   da   8ª   série,   ter   uma   formatura   incrível   e   um   dia   divertido   para   faltar.   Use   o   código   QR   no   folheto   



para   se   inscrever   no   seu   lugar   de   aula   de   música   com   Cristin.   Esperamos   ver   todos   vocês   lá!   Folheto   
anexado.   
Oceans   411   Game   Night:    Como   podemos   comemorar   mais   um   incrível   Oceans   411   quando   não   
podemos   nos   reunir   como   um   grupo?   OSS   PTO   está   hospedando   Oceans   411   Game   Night   na   sexta-feira,   
4   de   junho,   às   18h30.   Junte-se   a   nós   online   para   testar   seus   conhecimentos,   jogar   alguns   jogos   divertidos   
e   comemorar   o   culminar   do   nosso   programa   anual   Oceans   411!   O   registro   é   GRATUITO   e   aberto   à   
comunidade,   então   convide   sua   família   e   amigos   para   jogar   junto.   Visite   ossgamenight.eventbrite.com   ou   
clique   AQUI   para   se   registrar   hoje!   
Informações   do   Show   de   Talentos:    O   show   de   talentos   OSS   é   uma   tradição   anual   favorita   para   nossa   
comunidade   escolar   e   temos   o   prazer   de   anunciar   que   estaremos   hospedando   um   OSS   2021   Virtual   
Talent   Show   Extravaganza!   O   programa   deste   ano   poderá   ser   visto   na   quarta-feira,   9   de   junho.   As   
inscrições   estarão   abertas   até   segunda-feira,   31   de   maio.   Você   pode   marcar   sua   posição   preenchendo   o   
seguinte   formulário   do   Google:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXWDvDeZ7IQA49PQjmoTEwoIcWL8lfLonUzIWmoBK1Vrkqr 
A/viewform?usp=sf_link   Coletamos   todos   os   envios   de   vídeo   no   ano   passado   via   FlipGrid   .   Depois   de   se   
inscrever   por   meio   do   Formulário   Google   acima,   você   receberá   o   código   FlipGrid   para   enviar   seu   vídeo.   
Por   favor,   mantenha   todos   os   atos   em   menos   de   3   minutos.   Se   você   é   novo   no   FlipGrid,   tem   alguma   
dúvida   ou   precisa   de   ajuda   para   se   preparar   para   sua   ação,   entre   em   contato   conosco   ....   estamos   aqui   
para   ajudá-lo   em   cada   etapa   do   processo   em:   osstalentshow@gmail.com.   
Vacinas   disponíveis   para   12-15   anos!    Visite   o   site   da   SMC   Health   para   obter   mais   informações   ou   ligue   
para   o   seu   pediatra.   Vacine   essas   crianças   o   mais   rápido   possível!   
https://www.smchealth.org/vaccine-clinic-calendar.   
Folhetos   adicionais   anexados   para:    RealNine   Football   Summer   Camp   em   Terra   Nova   (sem   tackle),   
ThinkBridge   Summer   Program,   Spindrift   Summer   Camps,   Pacifica   Wildfire   Awareness.   
  


