NOTAS PARA A SEMANA DE CASA DE 12 DE OUTUBRO DE 2021
Meiodia! - Nossos próximos dois dias são em 4 de novembro e 5 de novembro. Esses dois dias e meio são para
conferências de pais. Por favor, procure informações em breve sobre nosso procedimento de conferência.
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.
Lost and Found está transbordando! Por favor, encoraje seu filho a verificar a lixeira perdida e encontrada
localizada perto do escritório principal. Obrigada!
Oportunidades de Voluntariado: A Feira do Livro Escolar está de volta. Este ano será um evento ao ar livre
realizado durante o dia letivo nos dias 28 e 29 de outubro. Se você estiver disponível para um turno da manhã
ou à tarde em qualquer um desses dias, precisamos de ajuda com o seguinte: configurar voluntários, caixas e
dividir voluntários. Entre em contato com ccrema@cclcs.info se puder ajudar.
Clubes e Atividades
Art Spark - Após o enriquecimento de arte escolar começará quinta-feira, 18 de novembro. As aulas serão às
quintas-feiras após a aula das 15h às 16h45.m . A aula "Pinte uma Obra-Prima" apresentará aos alunos a
pintura com acrílicos, aquarelas e pastéis e será ministrada pela Sra. Greenwood. A aula de "Colagem
Colorida" será ministrada pela Sra. Nowack e os alunos explorarão a arte da colagem usando revistas, papel
reciclado, amostras pintadas e mídia mista.
Os alunos são convidados a pegar um formulário de matrícula da Sra. Greenwood e devolver esses formulários
até quarta-feira, 27 de outubro. As inscrições para ambos os programas são limitadas.
O Clube das Quartas de Treino! A partir de amanhã (13/10) e correndo até quarta-feira (17/11),os alunos
podem se juntar à Sra. O'Leary para uma hora de treino após a escola (um total de 6 sessões). O Clube se
reunirá das 15h15 às 16h15.m., e cada semana se concentrará em um tipo diferente de treino. Venha se
juntar à Sra. O'Leary às quartas-feiras para bombear algumas músicas e suar! :) Por favor, use este Formulário
do Google para se inscrever: https://forms.gle/mSzLPMcsxTPbzXBn6
Rainbow Alliance - CCLCS's GSA começará em breve. Mantenha seus olhos e ouvidos abertos para os
próximos anúncios. Nos reuniremos às quartas-feiras durante o almoço e o recesso. Todos são bem-vindos.

Música
Strings! Foi ótimo adicionar mais um membro à nossa lista na semana passada. Bem-vinda Victoria! Novos
jogadores são sempre bem-vindos a qualquer momento. A programação desta semana será a seguinte:
• Quarta-feira, 13 de outubro às 7:45 até 8:30 da manhã.m. Eu adoraria ver qualquer um ou todos
vocês podem fazer isso!
• Sexta-feira, 15 de outubro começaremos às 7:45 da .m. para conjunto para todos - violinos, viola e
violoncelo!
• Além disso, sexta-feira também teremos seletivas durante o 1º e 2º períodos no quarto da Sra. Haven.
• Estes serão em uma base rotativa e as pessoas sortudas para esta semana serão 1º período, Ben/Viola
e 2º período, Noah/violoncelo.
Vejo todos vocês em breve. Sra. Schultze
Banda - Seccionais desta semana são na quarta-feira, Flautas - 5º período e Saxofones - 6º período.
Seminários
Os seminárioscomeçam na sexta-feira! Este ano, os seminários serão realizados das 13h35 às 14h55.m. nas
tardes de sexta-feira. Os alunos saberão da colocação do seminário na quarta-feira na escola. Muitos fatores
vão para as colocações do seminário, e os alunos que não conseguiram sua primeira escolha neste termo
muito bem podem ter sua primeira escolha segundo ou terceiro mandato. Se você tiver alguma dúvida sobre a
colocação do seu aluno, fique à vontade para entrar em contato com a coordenadorado Seminário Hannah
Kast (Hkast@cclcs.info)
Desportivo
Programação esportiva para esta semana:
Terça-feira, 12 de outubro
Girls Soccer HOME vs Mattacheese
Futebol masculino, hóquei de campo e cross country away em Mattacheese

16:00.m.
16:00.m.

Quarta-feira, 13 de outubro
PRÁTICA DE FUTEBOL FEMININO
PRÁTICA DE Hóquei em Campo
Futebol masculino SEM Prática
Cross Country NO Practice
Quinta-feira, 14 de outubro
Girls Soccer HOME vs Monomoy
Futebol masculino e hóquei de campo FORA em Monomoy
Cross Country é CANCELADO e não haverá Prática

16:30.m.
16:00.m.

Por favor, note que há algumas alterações na programação do meu e-mail ontem. Obrigado a todos os pais
que têm ajudado na condução. Todos nós apreciamos muito. Continue se voluntariando. É uma ótima maneira
de sair para ver nossos atletas competindo.
Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, por favor, não hesite em entrar em contato comigo
kscichilone@cclcs.info

6ª Série
6 Semana-a-Um-Relance:
https://docs.google.com/document/d/12h831gmbUx6E8LuxocuKHpiu5y7iCmnon14JGQM6UTg/edit?usp=shar
ing
7ª Série
7 Estudos Sociais - O primeiro teste unitário é amanhã! Revisamos juntos nas aulas hoje e os alunos devem
estar bem preparados, embora sejam encorajados a estudar esta noite também. As notas do conselho de
escolha foram postadas na semana passada! No geral, todos fizeram um ótimo trabalho! A seguir: antiga
Mesopotâmia!
8ª Série
8 Matemática - Teste da Unidade 1 da Sra. Novak no início da próxima semana. Todo o trabalho
tardio/ausente da Unidade 1 precisa ser concluído pelo teste. Se seu filho tem falta de trabalho e precisa de
ajuda para descobrir como se envolver ou como fazer a triagem de tarefas importantes, faça-o falar com a Sra.
Novak para fazer um plano.
8 ELA - Esta semana terminaremos nossa unidade em linguagem figurativa e escrita descritiva com um projeto
de escrita baseado no Lápis Vermelho. Em sala de aula, os alunos estão trabalhando para criar três peças de
escrita curtas. Isso é para sexta-feira. Os alunos também devolverão seus livros na sexta-feira. Semana que
vem vamos para Edgar Allen Poe a tempo do Halloween.

