Notas para a Semana de Casa de 18 de outubro de 2021
Resultados do MCAS - Seremos enviados aos pais esta semana. A CCLCS enviará os resultados para nossos
atuais alunos do 7º e 8º ano. O aluno atual do 6º ano receberá seus resultados da escola onde fez o MCAS no
5º ano. Em caso de dúvidas ou dúvidas, entre em contato com o escritório pelo telefone 774-408-7994.
Café da manhã/Almoço E A escassez de cadeia supply: Devido à escassez nacional de alimentos e materiais
de embalagem, falta de mão-de-obra e atrasos de entrega de fornecedores e cancelamentos, nossos menus
estão sujeitos a alterações com base na disponibilidade. Por favor, saiba que nossa equipe está trabalhando
duro para fornecer refeições todos os dias, ajustar na hora e fornecer atualizações sobre as mudanças do
menu o mais rápido possível. Podemos precisar fazer substituições rápidas do menu com base no que
entregamos à mão, mas estamos tentando o nosso melhor para fazer mudanças comparáveis sempre que
possível. Obrigado por seu apoio contínuo e paciência. Por favor, fique conosco através disso.
tempo desafiador!
Grab and Go Lunches - Ummolho e suco depessoas estão incluídos para que não haja necessidade de
encomendar esses itens separadamente. Além disso, notamos que houve muito desperdício com os alunos
não comendo todos os itens oferecidos, como os legumes e o leite, e às vezes até mesmo com o café da
manhã ou o próprio almoço. Por favor, tire um momento para verificar com seu filho e ajustar seu pedido se
eles não se importam com nenhum dos itens oferecidos. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, entre
em contato com Diane Titcomb dtitcomb@cclcs.info
O Dia da Retomada da Imagem será em 3 de novembro. Se quiser que a foto do seu filho seja tirada, por
favor, envie a foto original com seu filho naquele dia. Se seu filho estiver ausente no dia original em setembro,
teremos sua foto tirada em 3 de novembro.
CCLCS Fall Dance Acompanhante – sexta-feira, 29 de outubro de 2021. A entrada custa 10 dólares. Toda a
renda vai para a família Barboza. Leia mais sobre causa aqui:
https://www.gofundme.com/f/help-for-the-barboza-family?qid=6e26a957502fe2d66e74384947928bd3
Por favor, revise os slots disponíveis abaixo para ajudar na dança, clique no botão para se inscrever.
https://www.signupgenius.com/go/10C0F48A9AA2FAAF5C16-cclcs
Obrigado! Para mais informações: E-mail: mwesp2008@gmail.com
Achados e Perdidos: W e tem muitos moletons, jaquetas, lancheiras e garrafas de água e até tênis! Por favor,
rotule todos os trajes externos do seu filho, lancheiras, garrafas de água, bem como quaisquer outros itens
que possam ser separados deles durante o dia escolar. POR FAVOR, ENCORAJE seu filho a verificar a lixeira

perdida e encontrada localizada perto do escritório. Por favor, note: todos os itens na lixeira perdida e
encontrada serão doados para uma instituição de caridade local no final de cada mês.
Clubes e Atividades
Treinos de quarta-feira - Infelizmente, nosso treino está cancelado para esta semana (20/10), já que a Sra.
O'Leary não está no prédio na quarta-feira. Nos encontraremos novamente na próxima quarta-feira!
Rainbow Alliance - CCLCS' GSA começará na quarta-feira, 27 de outubro. Nos encontraremos na sala de arte
durante o almoço e o recreio. Todos são bem-vindos. Por favor, veja a Sra. Strakele ou a Sra. Hyora com
perguntas.
Música
Olá Strings! A programação desta semana será a seguinte: quarta-feira, 20 de outubro, às 7h45.m. Mais uma
vez me encontrarei com violinistas da 6ª série. Na sexta-feira, 22 de outubro, teremos String Ensemble para
todos às 7:45 da .m. Por favor, tente ser muito pontual. O primeiro período na sexta-feira será VO, e o
segundo período será com NM. Vejo todos vocês em breve! Sra. Schultze
Refrão, A Capella, Jazz Pop e Vocal e Concerto musical De Coro Lembrete dos Tempos:
• Coro
7:45 - 8:30 a.m. às terças-feiras
• A Capella, Pop and Vocal Jazz
7:45 - 8:30 a.m. às quintas-feiras
• Coral de Espetáculos de Teatro Musical
15:00 - 16:00.m. às sextas-feiras
Estou ansioso para ter todos nos ensaios esta semana. Novos membros são bem-vindos para vir e se inscrever.
Estamos trabalhando em canções de Hamilton, Annie, The Greatest Showman, Damn Yankees, Moana e muito
mais! Obrigado, Sr. G.
Programação esportiva para esta semana
Segunda-feira, 18 de outubro
• Futebol masculino, futebol feminino e hóquei de campo têm PRÁTICA
• Cross Country MEET at Monomoy 16:00.m. (este é um maquiagem da semana passada)
Terça-feira, 19 de outubro
• Boys Soccer HOME vs Nauset 16:30.m.
• Futebol feminino e hóquei de campo FORA em Nauset 16:00.m.
• PRÁTICA Cross Country
Quarta-feira, 20 de outubro
• Todas as equipes têm PRÁTICA
Quinta-feira, 21 de outubro
• Todas as equipes têm PRÁTICA
• XC possível encontro não poderia acontecer devido à conferência dos pais em outras escolas.
Aproveite a semana. Podemos sempre usar os pais para ajudar a transportar jogadores para jogos e
encontros.
Por favor, não hesite em entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida ou preocupação.
kscichilone@cclcs.info.

Atenção Pais e Guardiões: Estamos procurando treinador de basquete masculino e feminino(es). A prática
geralmente começa antes do feriado de dezembro e a temporada termina em fevereiro de férias. A prática
raramente é logo após a escola, pois precisamos garantir o tempo de ginástica. Todos os jogos estão fora. Se
tiver interesse ou tiver dúvidas, fique à vontade para me enviar um e-mail kscichilone@cclcs.info.
6ª Série
Semana-a-olhar:
https://docs.google.com/document/d/1D_MFY7CD4rd7hQtOC5mbQJLqbqmrGhADSC9cpxzR9Pw/edit?usp=sh
aring
6ª

Matemática - Estamos embrulhando a unidade da nossa proporção. Esta semana completamos o guia de
estudo e a tarefa de desempenho. Os alunos devem estar trabalhando no guia de estudo em casa todas as
noites desta semana, bem como organizando suas pastas de pastas/acordeon para o teste da próxima
semana. O teste provavelmente será na terça-feira, 26 de outubro.
7ª Série
Estudos Sociais - O projeto do Museu Mesopotâmiano foi designado hoje. O projeto está previsto para
segunda-feira, 8 de novembro, com check-ins com vencimento na segunda-feira 25/10, segunda-feira 11/1 e
sexta-feira 11/5. Toda a atribuição e materiais de suporte, organizadores gráficos, links, etc. são postados no
Google Classroom. ATENÇÃO: Todo o projeto será concluído fora da escola e os pontos serão deduzidos para
atraso.
8ª Série
Nossa Mostra do Ensino Médio acontecerá na segunda-feira, 8 de novembro de 2021, às 18:00.m. na Cape
Cod Lighthouse Charter School em Harwich. Representantes e famílias escolares terão a oportunidade de ter
conversas um-a-um, compartilhar informações e fazer perguntas. Forneceremos uma mesa para cada escola
participante, e encorajamos você a trazer materiais de admissão, listas de cursos e quaisquer outras
informações que você acha que ajudarão os alunos e suas famílias a aprender sobre sua escola e por que pode
ser um bom ajuste para eles.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com Crash Sims em crsims@cclcs.info.
A Noite Anual de Tecnologia da Escola Técnica Regional de Cape Cod é quinta-feira, 4 de novembro! Este é
um grande evento e será presencial este ano para todos os alunos do 7º e 8º ano. A Tech enviará os cartões de
data e convites para o RSVP para o evento ainda este mês. Tudo o que os alunos precisam fazer é RSVP em
nosso site www.capetech.us e escolher o tempo que eles querem participar. Se você tiver alguma dúvida,
entre em contato com Kevin Furey, coordenador de admissões da kfurey@capetech.us.
Cívica – Nesta quarta-feira, 20/10, os alunos participarão de uma convenção constitucional simulada. Os
alunos tiveram algum tempo de aula hoje e terão todo o tempo de aula amanhã para pesquisar seu delegado
e elaborar um breve discurso para a convenção simulada na quarta-feira. Os alunos podem optar por se vestir
como seu delegado para a aula na quarta-feira para crédito extra, porém não é necessário.
8ª Série ELA - Estamos embarcando em uma mini-unidade de duas semanas sobre Edgar Allen Poe em ELA. As
pontuações do projeto Red Pencil devem ser postadas até o fim de semana, mas atualizei Júpiter para refletir
aqueles que estão faltando neste momento. Projetos perdidos devem ser entregues o mais rápido possível!

Notas da Comunidade
A família de um novo aluno do 6º ano está procurando ajuda com o transporte. Da família Bechand:
Ficaríamos muito gratos a qualquer um que possa ajudar com o transporte para o nosso aluno do sexto ano.
Moramos em Sandwich, mas podemos levá-la até Yarmouth. Disposto a pagar e pode potencialmente dirigir
uma carona pela manhã, se necessário. Meu e-mail é: shannoncobrien@gmail.com. Obrigada!

