NOTAS PARA A HOME WEEK DE 4 DE OUTUBRO DE 2021
Meio Dia nesta sexta-feira, 8 de outubro! Por favor, note que esta sexta-feira, 8 de outubro é meio dia. A demissão
será às 11:40.m. Os ônibus amarelos estarão disponíveis, e os ônibus DART podem ser agendados. No entanto, os ônibus
FLEX e H2O não param aqui naquele momento.
Clube da Lição de Casa – Clube da Lição de Casa para todas as séries será realizado às
segundas-feiras das 15:00 às 16:00. Os alunos podem vir toda semana ou ficar quando
necessário. Por favor, atenda imediatamente às 16:00.
E-mail de atendimento – Lembre-se, se o seu aluno estará atrasado ou ausente, você deve enviar as informações para
attendance@cclcs.info assim que puder. Ausências de última hora podem ser chamadas (774-408-7994) ou e-mail.
Café da manhã e almoço no CCLCS - Incentivamos todas as famílias a pedir em frente até 15 de outubro. Alémdisso,
esta quinta-feira, 7 de outubro é um dia de pizza ampla da escola, por isso não haverá almoços para pedir nesse dia e
sexta-feira, 8 de outubro é meio dia, então lá encomenda almoços naquele dia.
https://www.cclighthouseschool.org/lunch-ordering
Vacina Covid - Se você criança foi vacinada para Covid-19, envie uma cópia do cartão para nossa enfermeira da escola
Kate Smith em ksmith@cclcs.info. Obrigado por seu apoio a este assunto importante.
Lost and Found está ficando muito grande! Por favor, lembre seu filho de verificar na lixeira fora da sede para obter
quaisquer itens que possam estar faltando.
Seminário
O Menu do Seminário de Primeiro Termo é hoje! Fique de olho no seu e-mail para o menu de opções e link para se
inscrever! Os alunos devem preencher o formulário até o dia6 de outubro. Os seminários começam na sexta-feira, 15
de outubro.
Desportivo
Aqui está nossa programação para estasemana. Pnota de locação algumas alterações. Se você tiver alguma
dúvida,envie ume-mail kschichlone@cclcs.info
Segunda-feira, 4 de outubro
® A prática é cancelada devido ao tempo
Terça-feira, 5 de outubro
® Todas as equipes praticam no CCLCS
Quarta-feira, 6 de outubro
® Jogo de futebol feminino aqui vs. Provincetown
® Futebol masculino SEM PRÁTICA
® PRÁTICA DE Hóquei em Campo no CCLCS
® PRÁTICA Cross Country no CCLCS

Quinta-feira, 7 de outubro
® SEM PRÁTICA PARA TODAS AS EQUIPES
Música
Olá Strings! A programação desta semana será na quarta-feira, 6 de outubro, vou encontrar os três violinistas da 6ª
série das 7:45 às 8:30 da manhã.m. para continuar o que trabalhamos na semana passada e, em seguida, na sexta-feira,
8 de outubro eu vou ver ALL string players das 7:45 às 8:30 da .m. Nenhuma aula no primeiro ou segundo período na
sexta-feira devido aos Campos marítimos. Vejo todos vocês em breve! Sra. Schultze
Música Coral - Um lembrete rápido de que o Coro se reúne antes da escola das 7:45 às 8:30 da manhã.m. na manhã de
terça-feira e A Capella, Pop e Vocal Jazz se reúne das 7:45-8:30 da.m manhã de quinta-feira. Como sexta-feira desta
semana é meio dia, não teremos Coral de Espetáculo de Teatro Musical essa semana. Todos os alunos são bem-vindos
para se juntar aos três grupos!
Trompetes - Todos os trompetistas da banda terão uma aula em grupo (seletiva) na terça-feira, 5 de outubro, durante o
último período. Por favor, traga sua trombeta para a escola e vista-se calorosamente como estaremos praticando fora
de casa.
6ª Série
6 Estudos Sociais - Estamos encerrando nossa unidade intro para o mundo esta semana. Os alunos farão um teste, que é
dividido em duas partes. Nesta quarta-feira, eles participarão da Parte 1: Mapa, e na próxima terça-feira, eles terão
Parte 2: População Mundial. Guias de estudo para ambas as partes foram desmaiadas hoje e estão ligados em nossa
Semana-em-um-Olhar. Também fizemos cartões flash para a Parte 2 hoje na aula. Encorajo os alunos a estudar de 15 a
20 minutos todas as noites usando seus recursos de estudo: guia de estudo, cartões flash e Quizlet (link no Google
Classroom).
Semana-a-olhar:
https://docs.google.com/document/d/1ErCbOw1thwuDpU1AKAAMYqMJQFa3zXgRdUrVprv1Ghk/edit?usp=sharing
7ª Série
7 Estudos Sociais - Os Conselhos tutelares devem ser entregues amanhã, terça-feira, 5 de outubro. Esta semana, para
lição de casa, os alunos devem trabalhar em seu guia de estudo. É para terça-feira, 12 de outubro, o dia em que vamos
revisar em sala de aula. A prova será na quarta-feira, 13 de outubro. Consulte o calendário que é publicado no Google
Classroom se você tiver dúvidas sobre as datas de vencimento.
8ª Série
8 ELA - Os alunos terminarão de ler o Lápis Vermelho esta semana, e vamos fazer a transição para o trabalho do projeto.
Estamos a três semanas da nossa rotina de lição de casa". Se as crianças estão atrás, elas devem ser pegas o mais rápido
possível!
8 Civics - Alunos do 8º ano participaram 1 de sua prova da Unidade 1 hoje e completarão a parte 2 amanhã. Na próxima
semana, começaremos nossa segunda unidade de estudo: desenvolvimento do Governo dos Estados Unidos.
8ª Série Open House - A casa aberta dos pais do 8º ano acontecerá amanhã terça-feira, 5 de outubro, às 18h.m.
Estamos ansiosos para conversar sobre currículo, colocação no ensino médio, tradições do 8º ano e muito mais. Por
favor, tenha uma máscara no prédio.
Nossa Mostra do Ensino Médio acontecerá na segunda-feira, 8 de novembro, às 18h.m. na escola. Representantes e
famílias escolares terão a oportunidade de ter conversas um-a-um, compartilhar informações e fazer perguntas. Haverá

uma mesa para cada escola participante que terá materiais de admissão, listas de cursos e outras informações que
ajudarão os alunos e suas famílias a aprender sobre as escolas e por que pode ser um bom ajuste para eles. Se você tiver
alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o Crash Sims crsims@cclcs.info.

