
Sexta-feira,   7   de   maio   de   2021   
Frase   da   semana:   "Se   algum   dia   eu   escrever   um   livro   de   memórias,   o   título   será:   Você   é   uma   mãe   melhor   
do   que   eu."   -Jeanne   Bellinger   
Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
Ah,   dia   das   mães.   O   dia   em   que   as   mães   tomam   o   café   da   manhã   na   cama   e   depois   têm   que   limpar   a   
cozinha   inteira   quando   se   levantam.   Este   ano   foi   difícil   para   todos,   mas   acho   que   foi   especialmente   difícil   
para   as   mães.   Quase   3   milhões   de   mulheres   abandonaram   a   força   de   trabalho   americana   desde   março   
passado,   muitas   delas   mães   lutando   para   cuidar   dos   filhos.   Espera-se   que   as   mães   que   tentam   trabalhar   
em   casa   façam   malabarismos   com   suas   responsabilidades   profissionais,   além   de   coordenar   os   horários   
do   Zoom   de   seus   filhos   e   servir   como   professoras   em   casa   no   processo.   Muitas   mulheres   também   estão   
tentando   cuidar   de   parentes   mais   velhos   e,   antes   que   a   vacina   estivesse   disponível,   tiveram   que   lidar   
com   o   estresse   de   se   preocupar   com   a   doença   dos   idosos,   sem   mencionar   o   estresse   de   uma   possível   
perda   de   renda   e   o   estresse   de   lidar   com   a   saúde   mental   e   o   bem-estar   de   seus   filhos.   Embora   esteja   
entusiasmado   por   ter   os   filhos   de   volta   à   escola,   também   sei   que   a   programação   híbrida   é   ainda   mais   
desafiadora   para   os   pais,   adicionando   a   logística   de   embarque   e   desembarque,   horários   de   início   
escalonados   e   descobrindo   quando   aplicar   zoom   de   casa   em   dias   assíncronos   .   Em   seguida,   acrescente   
o   estresse   da   mídia   social.   Eu   sei   que   não   deveria   me   comparar   com   outras   mães,   mas   há   aquele   post   
no   Facebook   da   minha   amiga   que   está   pedindo   para   seus   filhos   construírem   canteiros   de   jardim,   criarem   
projetos   de   arte   com   materiais   reciclados   e   vender   produtos   orgânicos   assados     no   Instagram.   Oh,   olhe,   a   
filha   da   minha   irmã   está   recebendo   uma   bolsa   de   estudos   da   faculdade   de   elite   enquanto   minha   filha   
perdeu   duas   aulas   e   desenvolveu   um   vício   em   Minecraft.   Tem   sido   muito,   para   dizer   o   mínimo.   Acho   que   
o   lado   bom   é   que   todos   nós   aprendemos   a   nos   adaptar.   Podemos   deixar   a   bola   cair   de   vez   em   quando,   
mas   nossos   filhos   estão   superando   isso   e   nós   também.   HÁ   uma   luz   no   final   do   túnel   COVID.   É   
sexta-feira,   então   eu   gostaria   de   levantar   uma   taça   e   brindar   a   todas   as   mães   de   nossa   comunidade.   
Mantenha-se   firme.   Estamos   todos   fazendo   o   melhor   que   podemos   e   as   crianças   estão   bem.   
Saúde!   
  

Jeanne   
  

Escola   de   Negócios   
  

Link   para   o   formulário   2021-22   Return   to   OSS:   Return   to   OSS   2021-22   Por   favor,   preencha   até   10/05/21   
para   que   possamos   planejar   a   equipe   para   o   próximo   ano.   Nossa   equipe   de   escritório   começará   a   ligar   
para   as   famílias   que   não   preencheram   o   formulário   na   próxima   semana.   
  

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

Teste   CAASPP:   os   alunos   da   3ª   à   8ª   série   serão   testados.   Os   horários   dos   testes   irão   variar   dependendo   
do   nível   da   série,   e   os   professores   estão   em   processo   de   configuração   de   seus   horários.   Quando   o   
fizerem,   os   professores   ou   ombuds   fornecerão   essa   programação   aos   pais.   A   janela   de   teste   da   Ocean   
Shore   é   entre   27   de   maio   e   10   de   junho.   O   teste   ocorrerá   provavelmente   por   uma   hora   pela   manhã,   e   
então   o   resto   do   dia   será   gasto   em   outras   atividades.   O   governo   federal   determinou   que   façamos   esses   
testes.   Portanto,   as   escolas   públicas   da   Califórnia   não   têm   escolha   nesse   assunto.   
  

Equipe   para   o   ano   letivo   de   2021-22:   Marguerite   e   Sandy   não   darão   aulas   para   a   4ª   /   5ª   série   no   próximo   
ano.   O   distrito   publicará   essa   posição   na   próxima   semana,   bem   como   nossas   vagas   abertas   de   2ª   e   3ª   
séries.   Não   estamos   aceitando   solicitações   de   pais   para   professores   de   sala   de   aula   específicos   para   o   
ano   letivo   de   2021-22.   



A   formatura   da   8ª   série   será   na   Terra   Nova   High   School   na   quinta-feira,   10   de   junho   às   14h.   As   
informações   e   instruções   sobre   os   ingressos   serão   compartilhadas   com   os   pais   da   8ª   série   assim   que   os   
recebermos.   Todas   as   cerimônias   de   formatura   do   8º   ano   do   PSD   acontecerão   no   campo   de   futebol   Terra   
Nova.   Famílias   vão   sentar   nas   arquibancadas.   
  

Venda   /   movimentação   de   livros   do   conselho   estudantil:   Estaremos   aceitando   livros   novos   e   usados     para   
a   venda   e   movimentação   anual   de   livros   do   conselho   estudantil.   Os   alunos   podem   deixar   os   livros   em   
suas   salas   de   aula   na   próxima   semana   (5   /   10-5   /   13)   e   a   venda   será   na   semana   seguinte   (5   /   17-5   /   21)   
das   12h40   às   13h10   no   pátio,   se   o   tempo   permitir   .   Todos   os   lucros   irão   para   a   Pacific   Beach   Coalition.   
Arrecadação   de   fundos   para   a   7ª   série:   Junte-se   a   nós   no   Arts   &   Crafts   PopUp   de   22   de   maio,   das   12h   às   
16h,   no   Café   Intertwine.   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   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.   
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   /   informações:   Consulte   os   folhetos   anexados   para:   Programas   de   verão   Spindrift,   
programa   de   habilidades   de   leitura   SFSU,   conferência   de   jovens   Manifest,   acampamentos   de   verão   em   
Riordan   e   Sacred   Heart,   programa   alimentar   CalFresh.   
  
  


