Notas para a Semana de Casa de 15 de novembro de 2021
Nossa Primeira Casa Aberta de Admissões do ano é nesta quarta-feira à noite, 17 de novembro, às 18h.m. Se você
conhece famílias com alunos do 5º ano que gostariam de investigar o CCLCS como uma opção para o 6º ano, por
favor, informe-os sobre a Casa Aberta e as admissões em geral. Informações e aplicações podem ser encontradas
em nosso site.
https://www.cclighthouseschool.org/admissions
LEMBRETE PARA FAMÍLIAS COM IRMÃOS DO 5º ANO - você deve preencher o formulário de inscrição e enviar
dentro dos MESMOS prazos e cronograma como outros candidatos.
Na próxima terça-feira, 23 de novembro é meio dia em homenagem ao feriado de Ação de Graças. Também
teremos o dia inteiro na quarta-feira, 24 de novembro. Os ônibus amarelos estarão rodando, mas por favor agende
os ônibus Flex e Dart para o meio dia na quarta-feira, 23 de novembro.
O Conselho Consultivo dos Pais de Educação Especial do CCLCS se reunirá na terça-feira, 30 de novembro, às
18h.m., via Zoom for Rights and Responsibilitys in Special Education. Todos são bem-vindos. Por favor, direcione
perguntas à diretora de Serviços Estudantis, Jen Hyora, na jhyora@cclcs.info. Um código Zoom será enviado em
Notas para Casa um dia antes da reunião.
O Holiday Coin Drive está em andamento aqui na CCLCS! Os alunos são convidados a trazer troco
solto/sobressalente para arrecadar dinheiro para famílias que lutam durante esta temporada de férias. No
passado, a 7ª série arrecadou dinheiro para o Serviço de Crianças e Família de Cape Cod, e este ano estamos
abrindo-o como uma "competição" de todas as escolas para arrecadar ainda mais fundos! Os alunos devem estar
atentos a grandes caixas de plástico na área da frente da escola e podem jogar moedas para apoiar sua
comunidade! Esta arrecadação de fundos vai até a semana das férias em meados de dezembro.
Lembretes to ll Famílias: POR FAVOR envie uma garrafa de água e uma máscara extra com seu filho TODOS OS
DIAS! Isso é muito importante para o conforto e a boa saúde do seu filho!
Clubes e Atividades
A ART SPARK começará nesta quinta-feira, 18 de novembro. Todos os alunos que enviaram um formulário de
matrícula para a Sra. Greenwood estão matriculados agora - 26 estudantes se inscreveram! Os alunos devem vir ao
Estúdio de Arte depois da escola na quinta-feira para nossa primeira reunião. Durante esta primeira aula, os alunos
terão lanches e aprenderão sobre as "Tábuas de Argila de Espécies Ameaçadas", projeto que será ensinado como
parte da Art Spark pelo artista local Steven Kemp, proprietário da Kemp Pottery em Orleans.
Todos os alunos aprenderão sobre esta oficina de argila e terão a oportunidade de participar ou fazer pintura
durante a Art Spark pelas próximas 7 semanas. As aulas da Art Spark Session 1 se reunirão todas as quintas-feiras
após a escola das 15h às 16h45.m. Por favor, planeje pegar seu aluno às 16h45.m. Os alunos também estarão se
inscrevendo para sua vez para trazer um lanche saudável, como pretzels, biscoitos, frutas, suco ou etc. Por favor,
lembre-se, sem nozes! Sra. Greenwood

Música
STRINGS! Para aqueles que vieram, fiquei tão feliz em vê-los no ensaio da Sinfonia na sexta à tarde!
A programação desta semana é a seguinte: quarta-feira, 17 de novembro às 7:45 da .m., o grupo habitual de
violinistas:
OM, WM e NM. Sexta-feira é conjunto para todos às 7:45 da .m. Nosso objetivo é realmente começar a jogar em
7:45 da manhã.m., então, por favor, tente chegar alguns minutos antes disso. A seccional do primeiro período será
para NM e a seccional do segundo período será para VO. Vejo todos vocês muito em breve! Sra. Schultze
6º

Ano

Semana-a-olhar: https://docs.google.com/document/d/1-oLyV6jgiIBTCLzzN_ho0E_sU8YryBJ0oEvpRWhXfA/edit?usp=sharing
Matemática - Laboratório de matemática da manhã desta semana é segunda, quarta e quinta-feira. O teste da
unidade será na quarta-feira, 1º de dezembro ou quinta-feira, 2 de dezembro. Os alunos solicitaram a realização do
guia de estudo o mais cedo possível, por isso será entregue nesta sexta-feira, 19 de novembro. Também atribuo o
trabalho da Khan Academy com antecedência no caso de as famílias viajarem mais cedo para o Dia de Ação de
Graças ou voltarem tarde do dia de Ação de Graças. Por favor, verifique a Semana-em-um-Olhar para o trabalho
diário.
6ª

7ª Série
Estudos Sociais - Revisamos juntos em sala de aula para o teste de Mesopotâmia de amanhã. Começaremos a
unidade do Holocausto na quarta-feira. Por favor, note que um pequeno projeto será designado na segunda-feira
após as férias de Ação de Graças. Se seu aluno vai faltar à escola naquele dia, por favor, me avise e peça para eles
falarem comigo sobre o projeto antes do tempo.
7º

ELA - Os alunos devem estar conectados em seu Projeto de Leitura Independente para ela. Este projeto de 5
PARTEs está previsto para 1º de dezembro. Foi atribuído em 22 de outubro, então este é um bom check-in no meio
do ponto a tempo. Seu filho precisará de materiais para fazer uma bandeira que represente seu livro, (uma fronha
é tipicamente a melhor abordagem aqui,) bem como outros materiais de criação para criar as outras partes de seu
projeto. A rubrica, o contorno e o horário estão disponíveis em sua sala de aula do Google ELA.
7ª

8ª Série
8 ELA - A partir de hoje, todas as notas da história de Poe estarão no Google Classroom. Antes do intervalo de
Ação de Graças, teremos duas tarefas vencidas. O parágrafo de introdução ou o conto "Ruthless" ou o conto "Miss
Awful" deve ser lançado via Google Classroom às 11:59 de hoje à noite. Esta semana, trabalharemos no uso de
evidências de texto em parágrafos corporais. Uma introdução e um parágrafo corporal para o conto "A História do
Bom Menino", será na próxima segunda-feira.
8º Cívico - Alunos do 8º ano têm feito um ótimo trabalho em seus projetos de Constituição até agora! A parte final
do projeto, o visual, será apresentada amanhã. (16/11) na aula.
Além disso, o teste da unidade 2 está marcado para esta quarta-feira 18/11 e quinta-feira 11/19. Os guias de
estudo deveriam ser entregues hoje e uma chave de resposta será postada esta tarde para ajudar os alunos a se
prepararem. Este é um teste em duas partes. A parte 1 é uma avaliação tradicional de notas fechadas, e a parte 2
será parcialmente aberta. Os alunos receberão as perguntas da parte 2 na quarta-feira, e sua lição de casa será
criar uma "folha de trapaça" de 1 página de notas que podem usar para ajudá-los na parte 2 na quinta-feira.

Notas da Comunidade
O Capítulo Cape Cod da Sociedade Arqueológica de Massachusetts apresenta "A Descoberta Nórque da América
e Além!" com o arqueólogo Gregory M. Lott na quarta-feira, 27 de dezembro às 19:00.m. no Museu de História
Natural de Cape Cod, 869 Rota 6A, Brewster. Membros do Capítulo Cape Cod livres. Máscaras são encorajadas.

