
 Frase da semana: "Quando você tem filhos adolescentes, é importante ter um cachorro para que alguém 
 em casa fique feliz em vê-lo." --Nora Ephron (escritora e cineasta) 

 Queridas Famílias da Costa Oceânica, 

 O que posso dizer sobre ser mãe que já não tenha sido dito com mais eloquência e humor por outras 
 pessoas? Eu costumava dizer aos pais durante as noites de volta às aulas que as crianças são o maior 
 inconveniente. Eles derrubam sua vida de todas as maneiras imagináveis. De repente, a vida está cheia 
 de excesso de fluidos corporais, choro inexplicável e noites sem dormir. E as coisas? Meus "bebês" têm 
 18 e 21 anos, mas me lembro claramente do drama envolvido em sair de casa. A lista de verificação 
 muda à medida que envelhecem de fraldas, lenços umedecidos e lanches para vários tipos de 
 equipamentos (esportes, música, drama, surfe) e bem, lenços umedecidos e lanches. Ainda me parece 
 estranho que eu possa sair de casa apenas com minha bolsa. 

 A maternidade também é incrivelmente humilhante, especialmente quando você também é educadora. Às 
 vezes, há a suposição de que, porque você lida com crianças para ganhar a vida e conhece bem o 
 desenvolvimento infantil e os marcos educacionais, você terá mais sucesso como pai ou que seus filhos 
 serão leitores experientes ou bem comportados em sala de aula. Sim, nem tanto, pelo menos não para 
 mim. Quando eu era presidente do Pacifica Mothers Club, escrevi uma coluna mensal para nosso boletim 
 informativo sobre diferentes aspectos da maternidade. Eu brinquei que se eu colocasse esses ensaios em 
 um livro, o título seria: "Você é uma mãe melhor do que eu". A pandemia certamente não tornou a 
 paternidade mais fácil e borrou a linha entre casa e escola de maneiras com as quais ainda estamos 
 chegando a um acordo. A conclusão é que ser pai é exaustivo, mas também estimulante, estressante, 
 mas também alegre, caro, mas também inestimável. Há coisas que eu gostaria de ter feito diferente? 
 Certo. Mas também não trocaria um segundo do meu tempo como mãe por nada no mundo. 
 Feliz Dia das Mães para quem está cuidando de crianças: mães, pais, avós, tias, tios, professores, 
 funcionários da escola, treinadores - todos! 

 Saúde! 

 Jeanne 

 Negócio Escolar: 
 Atualização do playground: você pode notar que o estacionamento dos pais está aberto novamente. A 
 construção será ligada e desligada por um tempo devido ao fato de que a estrutura do playground está 
 em trânsito. Eu não tenho nenhuma informação sobre quando ele pode chegar na Califórnia. Se os 
 trabalhadores estiverem no local, os cones serão apagados e o estacionamento ficará interditado durante 
 esse período. Obrigado por sua flexibilidade. As coisas correram muito bem na semana passada na maior 
 parte! 
 Relatório COVID: Tivemos todos os testes negativos na quarta-feira! Se você ou um membro da família 
 testar positivo, envie um e-mail para Ayesha Siddiq, asiddiq@pacificasd.org 
 Ano letivo de 2022-2023 - Link da pesquisa de intenção de retorno 
 Ajude-nos a preparar o próximo ano letivo confirmando a matrícula do seu filho. Faça isso preenchendo a 
 pesquisa o mais rápido possível. Em breve, o escritório começará a fazer chamadas telefônicas para 
 confirmar a matrícula e os serviços estudantis começarão a entrar em contato com as famílias em nossa 
 lista de espera. (Os pais da oitava série não precisam preencher a pesquisa). 
 Formulário de intenção de devolução do PSD 



 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. 
 Treinamento da Semana dos Oceanos: Se você estiver participando de uma das viagens à praia durante 
 a Semana dos Oceanos, deverá participar do treinamento neste sábado das 10:00 às 11:00 em nossa 
 Sala de Ciências. 
 Leilão de Primavera: O Leilão de Primavera da Ocean Shore ainda está ativo. 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 
 estão disponíveis para visualização no corredor principal. 25% de todos os rendimentos do leilão irão para 
 a Ucrânia. 
 PEF: Pacifica Education Foundation (PEF) está realizando seus Dias de Doação virtuais de 2022 nos dias 
 11 e 13 de maio. Como muitos de vocês sabem, o PEF arrecada fundos muito necessários para apoiar a 
 música do ensino fundamental, a banda do ensino médio, a Poesia SPARC e outros programas que 
 beneficiam os alunos e funcionários do Distrito Escolar de Pacifica. O PEF está animado para alcançar 
 todas as famílias do distrito para pedir a participação em seus Dias de Doação. 
 Folhetos: Menu de Almoço de Maio, Concerto da Banda Terra Nova (12/05), Leilão da Primavera, Boletim 
 do FPE e Dias de Doação, Testes COVID do Condado de San Mateo/Informações sobre vacinação, 
 traduções em português e espanhol da minha carta. 


