
 Sexta-feira, 10 de setembro de 2021 

 "Eu amo a energia das crianças. Isso me faz sentir jovem." Dolly Parton, cantora 

 Caras famílias da costa do oceano, 

 Estou com muita saudade dos dias anteriores ao COVID-19. Parece que passo a maior parte do tempo 
 lidando com planejamento, testes e solução de problemas. Pode ser exaustivo. No entanto, sempre que 
 saio do meu escritório, vejo que o ensino e o aprendizado estão indo muito bem aqui em Ocean Shore e 
 isso me dá energia. Eu mostrei nossa escola para Nidhi Patel, nosso mais novo curador do Conselho 
 Escolar esta manhã. Os alunos da primeira série de Natasha estavam criando um projeto de arte em 
 balão tridimensional vinculado a um livro que acabaram de ler e pediu que pensassem sobre as 
 contribuições únicas que podem fazer para a comunidade. Os alunos da 7ª e 8ª série estavam 
 trabalhando em seus projetos das Sete Maravilhas do Mundo para Estudos Sociais, e a turma da 3ª série 
 de Stephanie estava curtindo Música com Mark. Eu entro e saio das salas de aula com frequência, mas 
 raramente passo uma hora inteira andando pela escola. Eu estava muito orgulhoso de nossos 
 professores e de todos os nossos filhos. Todos foram amigáveis, acolhedores e dispostos a discutir seu 
 trabalho. Isso me deu um grande impulso no fim de semana e me ajudou a lembrar por que amo este 
 trabalho. Obrigado pelo presente de seus filhos! 
 Tome cuidado, 
 Jeanne 

 Atualização da equipe:  teremos um conselheiro e estagiário do Bureau  Juvenil de Daly City começando 
 na escola na próxima semana. Estamos muito felizes em dar as boas-vindas a Tiffany Frazier 
 (trabalhando 2 dias por semana) e Jessica Nasrah (trabalhando um dia) em Ocean Shore este ano. Na 
 próxima semana, espero anunciar que contratamos um professor de educação física de 6ª a 8ª série e 
 um conselheiro. Também estamos entrevistando para profissionais que podem ajudar nossa equipe de 
 plantão e envolver melhor nossos alunos durante o recreio. 

 Escola de negócios: 

 Atualização do teste COVID-19:  o teste do pool PCR da Covid-19 correu  bem na quarta-feira. Houve 
 alguns soluços, como o fato de que os resultados do teste foram atrasados   e alguns alunos não foram 
 testados como deveriam. Essas questões serão resolvidas na próxima semana. Se qualquer um dos 
 "pools" da sala de aula mostrar um resultado de teste positivo, faremos um teste de resposta rápida para 
 essa classe. Compartilharei os resultados do teste assim que os tiver. Cerca de 40% dos nossos alunos 
 foram testados e espero que possamos obter esse percentual de até 75% ou 80%. Aqui está o link para o 
 formulário de consentimento: https://testcenter.concentricbyginkgo.com/minor-consent/. Você também 
 precisará deste código: PACIFICA-OCEAN. 

 A escola está de volta e é hora de começar o Flocking  !! Apoie  nossos alunos da 7ª / 8ª série na 
 Ocean Shore School 
 Quer ordenar que um Bando de Flamingos Rosa se reúna na propriedade de um amigo para se 
 empoleirar? Qual a melhor maneira de comemorar um aniversário? 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: Aqui 



 https://docs.google.com/document/d/1230grpgRL9vNLRHdvLO4U4XyZuD74isqXBXdB6jpwKc/edit 

 Dia da Foto:  O Dia da Foto será sexta-feira, 1º de outubro. Mais informações  a seguir. 

 Almoços Escolares:  Peço sua paciência. Com a grande demanda  por almoços gratuitos neste ano, às 
 vezes os itens listados no cardápio da escola não estão disponíveis. Às vezes, temos que fazer 
 mudanças de última hora para servir a todos. Para a próxima semana, os almoços de terça e quinta-feira 
 serão trocados, o que significa terça-feira: Peru e queijo Sub ou Pizza de pão francês de queijo. 
 Quinta-feira: Cachorro-quente com carne ou macarrão com queijo. 

 Folhetos adicionais:  Open house 4-H, informações sobre os testes  COVID-19 em inglês e espanhol, 
 menu de almoço em setembro. 


