
 Frase da semana: "Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos." --Charles Dickens (escritor) 

 Queridas Famílias da Costa Oceânica, 

 Esta semana foi uma montanha-russa para mim, e talvez você sinta o mesmo. O Oceans 411 foi incrível e 
 tivemos o melhor clima de praia nos 10 anos em que estive no Ocean Shore. Não houve crianças 
 congelando na areia este ano. Obrigado a todos os pais que tornaram isso possível. Nós literalmente 
 dependemos de sua participação para proporcionar essa incrível oportunidade educacional para nossos 
 filhos. Esta noite é o nosso Open House onde você terá a oportunidade de ver nossos corredores e todas 
 as nossas salas de aula. Os professores estarão disponíveis para tirar dúvidas, mas não farão 
 apresentações. Este é um ótimo momento para entrar nas salas de aula da série em que seu filho estará 
 no próximo ano. 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. 

 O evento em Uvalde, Texas, deixou todos nós abalados. É difícil encontrar palavras para discutir isso, 
 especialmente com nossos filhos. O Gitima fornecerá alguns recursos adicionais que nossos ombuds 
 enviarão para ajudar as crianças a processar eventos horríveis nas notícias, mas pensei em enviar um 
 link para este artigo enquanto isso. 
 https://www.npr.org/2019/04/24/716704917/when-the-news-is-scary-what-to-say-to-kids 

 Em notícias mais felizes, a Ocean Shore arrecadou mais dinheiro durante a competição escolar Pacifica 
 Education Foundation Donation Days, arrecadando US$ 25.190 para o FPE. Obrigado por fazer isso 
 acontecer! Enviarei um e-mail separado com informações sobre a festa da pizza que não será no dia 11 
 de junho, conforme planejado originalmente. Procure um e-mail meu em breve com detalhes. 

 Mantenha nossos militares, atualmente servindo e veteranos, bem como suas famílias em seus 
 pensamentos neste Memorial Day. 

 Cuidem-se e aproveitem o fim de semana prolongado, 

 Jeanne 

 Um salve para Michele Tuman e Patricia Garcia que foram homenageados na sexta-feira passada no 
 banquete do Elna Flynn Volunteer Awards. Michele e Patricia estão "se formando" na Ocean Shore este 
 ano. Michele teve dois filhos passando pelo nosso programa e atuou em muitas funções, mais 
 recentemente como presidente do PTO por 4 anos e coordenadora de graduação da 8ª série. Patricia foi 
 nossa tesoureira do PTO por 11 anos, co-presidente do PTO no ano passado e ombud da 8ª série este 
 ano. Tive a sorte de trabalhar com os dois, como professor e como diretor. Eles me salvaram uma e outra 
 vez! 

 Negócios Escolares 

 Segunda-feira é o Memorial Day e não há escola. Veremos todos na terça! 

https://www.npr.org/2019/04/24/716704917/when-the-news-is-scary-what-to-say-to-kids


 Relatórios COVID: Os resultados dos testes da piscina de ontem estão pendentes. Se você ou um 
 membro da família testar positivo, envie um e-mail para Ayesha Siddiq, asiddiq@pacificasd.org. Enviamos 
 testes de COVID para casa com cada aluno. Você não precisa compartilhar os resultados do teste com a 
 escola, a menos que seu filho teste positivo ou esteja voltando de uma doença. 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. 

 Summer Learning através da biblioteca: Link: https://smcl.org/summer-learning-challenge/ (inglês, 
 espanhol, mandarim) Participe do Summer Learning Challenge 2022 deste ano, que acontece de 1º de 
 junho a 31 de agosto. The Summer Learning Challenge é uma maneira divertida - e GRATUITA - de 
 envolver jovens, famílias e adultos, desafiando-os a ler, explorar novas atividades e aprender novas 
 habilidades durante todo o verão. Jovens de 18 anos ou menos podem participar do programa para 
 ganhar uma bolsa de estudos de $ 1.000! Complete o programa mais de uma vez para aumentar suas 
 chances de ganhar. Outros prêmios podem estar disponíveis. Verifique sua biblioteca local para obter 
 mais detalhes, incluindo seu livro gratuito. 

 Folhetos: empregos/eleições do PTO, doações SPCA, folheto Thinkbridge, traduções em português e 
 espanhol da minha carta. 


