
Sexta-feira,   13   de   agosto   de   2021   
  

Frase   da   Semana:   “Desafios   são   dons   que   nos   obrigam   a   buscar   um   novo   centro   de   gravidade.   Não   lute   
contra   eles.   Basta   encontrar   uma   nova   maneira   de   se   levantar.   ”   -   Oprah   Winfrey   
  

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
Bem-vindos   a   todos   vocês,   novas   famílias   e   famílias   que   estão   retornando!   Que   ano   de   2021   foi,   e   ainda   
não   acabou.   A   variante   delta   promete   nos   manter   alerta.   A   política   educacional   mudou   desde   terça-feira   e   
provavelmente   mudará   novamente.   Convido   você   a   respirar   fundo   e   pensar   sobre   o   conselho   de   Oprah.   
Devemos   encarar   nossos   desafios   como   oportunidades   de   praticar   flexibilidade,   adaptabilidade   e   
paciência.   É   minha   política   compartilhar   informações   quando   eu   as   receber,   da   forma   como   eu   as   
entendo   e   o   mais   rápido   possível.   Às   vezes,   isso   significa   que   tenho   que   acompanhar   as   mudanças   ou   
esclarecer   um   ponto   que   entendi   mal   e   comuniquei   incorretamente.   Como   a   maioria   dos   administradores,   
tenho   orgulho   de   minha   capacidade   de   responder   às   perguntas   com   confiança.   Durante   esta   pandemia,   
isso   nem   sempre   foi   possível   e   tem   sido   humilhante,   para   dizer   o   mínimo.   Felizmente,   como   
ex-professora   do   ensino   fundamental   e   atual   pai   de   um   adolescente,   tive   muitas   experiências   com   
humildade   e   com   que   me   disseram   que   não   sei   do   que   estou   falando!   Com   toda   a   seriedade,   estou   
emocionado   por   voltar   a   Ocean   Shore   como   diretor   e   mal   posso   esperar   para   ter   este   prédio   cheio   de   
crianças.   Todos   nós   da   Ocean   Shore   faremos   tudo   o   que   pudermos   para   criar   um   ambiente   seguro,   
saudável   e   amoroso   para   que   seus   filhos   possam   continuar   a   crescer,   aprender   e   prosperar.   
  

Tomar   cuidado,   
  

Jeanne   
  

Atualizações   de   volta   às   aulas:   
  

Horário:   As   aulas   começam   na   quarta-feira,   18   de   agosto,   às   8h22.   Os   primeiros   três   dias   de   aula   são   
dias   mínimos.   A   programação   dos   sinos   do   OSS,   com   horários   de   dispensa   para   os   níveis   de   
escolaridade,   está   anexada   como   um   PDF.   
Máscaras   e   lavagem   das   mãos:   Todos   (pais,   filhos,   funcionários)   usarão   máscara   no   campus,   dentro   e   
fora,   a   menos   que   estejam   comendo.   Os   alunos   terão   permissão   para   fazer   pausas   para   a   máscara   
quando   necessário.   Uma   ênfase   ainda   maior   será   dada   à   lavagem   das   mãos   várias   vezes   por   dia,   e   
todas   as   salas   de   aula   terão   pias   funcionais.   Desinfetante   para   as   mãos   também   estará   disponível   nas   
salas   de   aula,   no   MPR   e   no   playground.   
Recolha   e   entrega:   Todos   os   alunos   entrarão   em   suas   salas   de   aula   pelas   portas   externas.   Os   portões   
Edgemar   e   Nelson   abrirão   às   8h10.   Todos   os   alunos   que   chegarem   antes   das   8:10   devem   esperar   do   
lado   de   fora   dos   portões.   Os   professores   estarão   em   suas   salas   de   aula   às   8h12   para   dar   as   boas-vindas   
aos   alunos   quando   eles   chegarem.   Às   8h35,   os   portões   estarão   trancados   e   os   alunos   atrasados     devem   
chegar   ao   escritório.   Os   pais   poderão   acompanhar   os   alunos   até   as   salas   de   aula   e   buscá-los   no   
parquinho   depois   da   escola.   
  

Almoço:    O   almoço   será   gratuito   este   ano   para   todos   os   alunos.   Os   professores   farão   a   contagem   do   
almoço   como   de   costume,   mas   ninguém   pagará   por   suas   refeições.   A   maioria   dos   alunos   comerá   fora;   
alguns   estarão   no   MPR   para   que   cada   criança   tenha   um   espaço   para   sentar   e   comer   confortavelmente.  
  

Noite   de   volta   às   aulas :   A   noite   de   volta   às   aulas   é   na   quinta-feira,   2   de   setembro   de   2021   às   18h.   O   
encontro   será   virtual.   Mais   informações   a   seguir.   



Viagem:    consulte   o   PDF   em   anexo   com   as   recomendações   e   requisitos   de   viagem   do   CDC.   
  

Fique   ligado   para   obter   informações   sobre   o   teste   COVID-19   em   sites   de   escolas.    Faremos   testes   
em   resposta   aos   casos   positivos,   mas   também   faremos   testes   de   triagem.   Esta   é   uma   das   políticas   que   
foi   expandida   esta   semana   e   está   sendo   atualizada   em   nosso   PSD   Pandemic   Framework.   Mais   
informações   a   seguir.   
  

Atualizações   de   pessoal:    Nossos   novos   professores,   Erika   (2ª),   Stephanie   (3ª)   e   Bridget   (4ª   /   5ª),   estão   
animadas   para   começar   e   ansiosas   para   conhecer   seus   alunos.   Ainda   estamos   procurando   um   professor   
em   tempo   integral   para   nossa   turma   diurna   de   educação   especial,   e   também   estamos   procurando   
contratar   um   orientador   em   tempo   integral.   
  

O   grito   da   semana   vai   para   todos   os   nossos   funcionários.    Todos   estão   trabalhando   arduamente   para   
que   a   escola   seja   preparada   para   receber   todos   os   nossos   alunos   de   volta   com   segurança.   Agradeço   
muito   a   todos   eles:   professores,   funcionários   do   escritório,   funcionários   da   cozinha   e   zeladores!   
    

Negócios   Escolares   Adicionais   
  

EAT   /   Horta   da   escola:   Há   uma   limpeza   da   horta   programada   para   este   domingo,   15   de   agosto,   das   
10h00   às   13h00.   É   uma   maneira   fácil   de   ajudar   a   escola   e   fazer   exercícios   ao   mesmo   tempo.   Nosso   
jardim   precisa   de   você!  
  

Folhetos:   descontos   do   PEF   /   Sports   Basement,   OSS   Bell   Schedule,   CDC   Travel   Recommendations,   PSD   
School   Year   Calendar.   
  


