
 Frase da semana: “Isso não é um adeus, minha querida, é um agradecimento.” -- Nicholas Sparks 
 (escritor) 

 Queridas Famílias da Costa Oceânica, 

 Bem, é a última carta do ano. A essa altura da próxima semana, nossos alunos da 8ª série terão se 
 formado, nosso piquenique na Frontierland terá terminado e o verão terá começado. O COVID complicou 
 o final do ano, mas o Oceans 411 foi um sucesso estrondoso, assim como o nosso Open House. Estou 
 profundamente grato pelo dom de seus filhos. Não importa o quanto as coisas estejam ocupadas ou 
 estressantes, um de seus filhos dirá ou fará algo para me fazer sorrir todos os dias. Todo dia. Nesses 
 momentos, sinto que tenho o melhor emprego do mundo. Sei que as coisas ficarão ainda melhores em 
 2022-23 e estou muito feliz por ter o privilégio de ser seu diretor no próximo ano! Obrigado por seu apoio 
 e por confiar na Ocean Shore com seus filhos. Para aquelas famílias que estão se “formando” ou 
 deixando nossa comunidade escolar, desejo o melhor! 

 Aqui está um verão seguro, divertido e saudável! 

 Jeanne 

 Negócios Escolares 

 Terça, quarta e quinta-feira são dias mínimos desta semana. Quinta-feira será o último dia de aula 
 e nosso piquenique na Frontierland. 
 Todos os livros da biblioteca e chromebooks precisam ser devolvidos 

 Slides da Assembleia Geral do PTO 6-2-22 
 Show de Talentos OSS 2022 - Vamos Enlouquecer 

 Relatório COVID: Houve dois pools positivos dos testes de quarta-feira O teste rápido de 
 acompanhamento na sexta-feira não produziu casos positivos. Se você ou um membro da família testar 
 positivo, envie um e-mail para Ayesha Siddiq, asiddiq@pacificasd.org. Não haverá testes de piscina na 
 próxima semana. 

 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. 

 Frontierland Picnic: Os alunos não podem participar do piquenique a menos que este formulário de 
 permissão seja preenchido. link: 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0bF0Rs58rKMOXxhNP542xrODeBFPgkXPS4YgsLfjZo9cye 
 w/viewform?usp=sf_link 
 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. 
 'Olá Famílias da Costa do Oceano! Muito obrigado por suas generosas doações de alimentos aos clientes 
 StarVista no condado de San Mateo nos últimos cinco meses. Nossa comunidade Ocean Shore doou 
 292! alimentos este ano. Estou muito grato por esta resposta incrível da nossa comunidade! Obrigado 
 novamente por ajudar a manter os membros da nossa comunidade em situação de insegurança alimentar 
 alimentados e saudáveis. Ava Litz - Estudante da oitava série 
 Folhetos: Menu de almoço de junho, folheto Thinkbridge, SportTech Football, Pacifica Library Programs, 
 Pacifica PB&R Soccer Camp, programa de habitação SHARE, PEF, traduções em português e espanhol 
 da minha carta. 


