
 
Notas para a Semana de Casa de 20 de dezembro de 2021 

Tenha um feriado feliz! 
 
Nosso Feriado: Há meio dia na quarta-feira. A demissão é às 11:40.m., os carpoolers devem se alinhar da mesma 
maneira que de costume (7º e 8º na frente, 6º na lateral). Os ônibus amarelos também estarão rodando. No entanto, os 
guardiões são responsáveis por organizar pick-ups e drop offs específicos do DART. Além disso, os ônibus FLEX e H20 (os 
ônibus públicos ccrta mais longos) NÃO param na CCLCS em Meio Dia.  Retomaremos as aulas na terça-feira, 4 de 
janeiro de 2022. Obrigado por sua atenção a isso! 
 
LEMBRE SEU ALUNO SEU LAPTOP  NÃO VAI PARA CASA - Por favor, lembre seu aluno de colocar seu laptop no carrinho 
no final do dia. Eles precisam cobrar durante a noite. Esta semana, por favor, lembre seu aluno na quarta-feira porque o 
prédio não está aberto durante as férias. Se o seu aluno tiver  dificuldadescom seus dispositivos em casa, envie um e-
mail para a Sra. Lamothe mlamothe@cclcs.info  . 
 
Inscrições Irmãos Inscrições - LEMBRETE PARA FAMÍLIAS COM IRMÃOS DO 5º ANO que desejam participar do CCLCS no 
próximo ano - você deve preencher o formulário de inscrição  e se submeter dentro dos mesmos prazos e 
cronograma como outros candidatos. Informações e aplicativos podem ser encontrados em nosso site:  
https://www.cclighthouseschool.org/admissions. 
Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o escritório. 
 
Um ENORME HUZZAH para nossa comunidade estudantil cclcs para arrecadar US $ 546,67 para famílias necessitadas 
nesta temporada de férias. O dinheiro arrecadado foi doado para o Serviço de Criança e Família de Cape Cod. Boas 
Festas!  
 
Lost and Found está enchendo de novo. Por favor, peça que você verifique a lixeira na sede para obter quaisquer artigos 
que possam ter perdido. Temos muitas lancheiras! 
 
Salve a data!! Teremos uma noite de rock do CCLCS na Charles Moore Arena em Orleans no sábado, 8 de janeiro, das 
17h às 18h.m. Este evento é para alunos de escolas charter SOMENTE. Perguntas podem ser enviadas para Hannah Kast  
hkast@cclcs.info. 
 
Música 
 
Cordas! Não há aulas ou ensaios essa semana. Vejo você no Ano Novo! Espero que você tenha uma temporada de férias 
maravilhosa!! Sra. Schultze 
 
Seminário 
 
Voluntários do Seminário de Inverno - Se você ou alguém que você conhece está interessado em se voluntariar para 
ministrar um seminário de inverno, entre em contato com a coordenadora do seminário Hannah Kast na  
Hkast@cclcs.info. Os seminários se reúnem nas tardes de sexta-feira das 13h35 às 14h55.m. Os seminários para o 
período de inverno começarão na sexta-feira, 21 de janeiro e vão até sexta-feira, 4 de março. 
 



6ª Série 
 
Semana-a-olhar: 
https://docs.google.com/document/d/1PbgkIaCVmatruhzNr811FVC0pApYIa8GqrVpCQDbQo8/edit?usp=sharing 
 
7ª Série 
 
Da Enfermeira Escolar -Alunos do 7º ano  começarão a visão obrigatória, audição e exames de altura e peso posturais 
quando voltarmos das férias. Se você quiser não participar de qualquer uma dessas exibições, entre em contato com 
Kate Smith  ksmith@cclcs.info 
 
7ª Viagem de Campo na quarta-feira - Os alunos do 7º ano farão uma excursão ao Teatro Chatham Orpheum na terça-
feira, 21 de dezembro, às 9h. Deixaremos o CCLCS aproximadamente às 9:15 da .m. e retornaremos ao CCLCS 
aproximadamente às 11:15.m. O transporte será um ônibus escolar + vans e custa $10,00 por aluno(ajuda  a cobrir 
transporte e admissão) PERMISSÃO PARENTAL:  https://forms.gle/ZLidCJuuiQ2uNNwY8 
 
8ª Série 
 
8 ELA - Lembrete do Projeto de Leitura Independente -  Alunos do 8º ano devem ter um livro até agora e devem 
terminar de lê-lo até 11 de janeiro. Férias escolares é um ótimo momento para se aconchegar com um bom livro :) É 
aconselhável que eles tomem notas para o projeto como eles vão 
 
8 Half Day Skating Party -  Nossa Festa Anual de Patinação de Férias do 8º Ano na Charles Moore Arena em Orleans na 
quarta-feira, 22 de dezembro. Deixe e pegue no CCLCS como de costume (por meio dia). Compramos uma hora de gelo e 
alugamos ônibus para este evento, então o custo é de $10 por aluno. O boleto de permissão e um link para pagar online 
podem ser encontrados aqui:  www.cclighthouseschool.org/8th-grade-info 
 
Notas da Comunidade 
 
Olá Artistas-Ativistas-Amigos da Comunidade, 
 
Os pacificadores da arte estão fazendo a curadoria de uma Mostra de Arte Juvenil para Justiça Racial no Wellfleet 
Preservation Hall, que ficará em exibição por duas semanas em janeiro (7 a 28). Adoraríamos seu endosso para 
compartilhar essa oportunidade de expressão criativa e ativismo através da arte. (Quaisquer perguntas, sinta-se livre 
para entrar em contato comigo via texto ou e-mail. Tenho certeza que eu poderia scrounge até um pouco de tinta extra 
e tela / placa de espuma / papel se há estudantes interessados que não têm acesso a suprimentos. Só me avise.  
 
Sara Blandford, 508-274-1861 
 



 


