NOTAS PARA A SEMANA DE CASA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021
Nosso Feriado: Há um MEIO DIA na próxima semana na quarta-feira, 22dedezembro. A demissão é às 11:40.m.
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!
O Holiday Coin Drive está acontecendo em todas as séries por mais uma semana! Os alunos são incentivados a trazer
troco de reposição para doar ao Serviço da Criança e da Família. Trabalhamos com essa organização há vários anos para
ajudar famílias do Cabo em dificuldades durante as férias. Verifique esses bolsos e almofadas de sofá!
Pedidos de irmãos - 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 cronogramas 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.
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
5hàs 18h.m. Este evento é para alunos de escolas charter SOMENTE. Perguntas podem ser enviadas para Hannah Kast
hkast@cclcs.info.
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.
Clubes e Atividades
Art Spark se reunirá após a escola nesta quinta-feira, 16 de dezembro,das15h às 16h45.m. Sessão continuarei após as
Férias de Inverno para os alunos atualmente matriculados. Os alunos das "Tábuas de Argila de Espécies Ameaçadas"
continuarão a criar essas pastilhas com o artista convidado Steve Kemp no Estúdio. Os alunos do "Paint A Masterpiece"
estão trabalhando em suas pinturas de aquarela.
Mais informações sobre a Art Spark Session II, que começa em fevereiro, estarão disponíveis após o Feriado. Obrigado!
Sra. Greenwood
Olá famílias CCLCS! This is Roots and Shoots chegando até você sobre um evento que acontece na terça-feira, 14 de
dezembro. Estamos vendendo palitos de mel para arrecadar dinheiro para nossos jardins e plantas polinizadoraes.

Também estaremos distribuindo fatos de abelhas e organizando uma rifa! Os alunos que se vestirem de preto e amarelo
no dia 14 de dezembro marcarão uma entrada em nossa incrível rifa. Obrigado por todo o apoio! Abaixo estão os
cartões de fato das abelhas!! - Sinceramente, o Time raízes e atira.

Música
Cordas CCLCS! Estou ansioso por uma boa semana com você! Aprogramaçãoda semana será quarta-feira às 7:45 da
manhã.m. serão as violinistas, OM,NM e WM. Sexta-feira será Ensemble para todos e, em seguida, o primeiro período é
VO, e o segundo período é NM. Vejo todos vocês muito em breve! Sra. Schultze
Música Coral Esta Semana:
Refrão - Terça-feira de manhã 7:45-8:30 da manhã.m.
A Capella, pop e vocal jazz- Quinta-feira de manhã 7:45-8:30 a.m.
Coral de Espetáculos de Teatro Musical - Cancelado esta semana.
Novos membros são bem-vindos para participar. Quero agradecer a todos pelo trabalho duro! Obrigado, Sr. G.
6ª Série
Semana-a-olhar: https://docs.google.com/document/d/1mVXE432vxyCPgy7thkd-SRMddj_DuMDQghNd8WEu38/edit?usp=sharing
6 Matemática - Nosso teste de problemas é sexta-feira, 17 de dezembro. O laboratório de matemática matinal será
quarta-feira (15/12) e quinta-feira (16/12) às 8h.m. , e a ajuda da matemática noturna com os alunos da Sociedade
Nacional de Honra será na noite de segunda-feira (13/12) das 6:00às7:00.m . O link Zoom e o deslizamento de
permissão foram enviados via Júpiter para alunos e pais.
7ª Série
7 Field Trip - Os alunos do 7º ano farão uma excursão ao Teatro Chatham Orpheum na terça-feira, 21 de dezembro, às
9h.m. para ver o filme ELF. Sairemos do CCLCS aproximadamente às 9:15 da .m. e retornaremos ao CCLCS

aproximadamente às 11:15.m. Pais/Responsáveis, por favor, preencha a permissão do seu aluno:
https://forms.gle/ZLidCJuuiQ2uNNwY8
Acompanhante principal: Katie Prchlik kprchlik@cclcs.info
Data: 21 de dezembrode2021
Horário: Busses/Vans saindo às 9:00 da .m. /Voltar à escola às 11h15.m.
Transporte: Ônibus Escolar + Vans
Custo: $10.00 -- (ajuda a cobrir transporte e entrada)
7 Estudos Sociais - O projeto Holocausto está previsto para sexta-feira! Apenas um lembrete de que este projeto NÃO é
eletrônico; o projeto deve ser entregue fisicamente. Uma vez que o projeto é entregue, não há lição de casa até 2022!
Da Enfermeira Da Escola: os alunos do 7º ano iniciarão a visão obrigatória, a audição e os exames de altura e peso
quando voltarmos das férias. Se você quiser optar por sair de qualquer uma dessas exibições, entre em contato com
Kate Smith em ksmith@cclcs.info.
8ª Série
8 ELA - Na sexta-feira, alunos do 8º ano receberam um projeto de leitura independente que será entregue quinta-feira,
13 de janeiro. A tarefa está no Google Classroom. Os alunos são bem-vindos para pegar emprestado um livro da
biblioteca da nossa sala de aula, se quiserem. Nesta sexta-feira (17/10) teremos um cheque do livro, pois eles vão
querer começar a ler em breve! Enquanto a leitura será feita em casa, a montagem do projeto final acontecerá na escola
11 e 12 de janeiro.
Os representantes da Cape Cod Tech serão votadosna sexta-feira, 17 de dezembro. Eles estarão aqui para entrevistar
os alunos do CCLCS que se inscreveram, mas ainda não foram entrevistados. As entrevistas têm apenas 5 minutos, e os
professores do 8º ano terão um cronograma para limitar as interrupções ao dia letivo.
8 Field Trip-Oyour Annual 8th Grade Holiday Skating Party at Charles Moore Arena in Orleans onQuarta-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
Nauset High School New Student Information and School Tour Night na quinta-feira, 3 de fevereiro, 6:00-7:30 p. m.
O Nauset High School realizará uma noite de informação e passeio para futuros alunos e suas famílias. A noite inclui uma
introdução à cultura e visão escolar, uma oportunidade de conversar com uma variedade de pessoas sobre diferentes
aspectos da escola: cadeiras de departamento e nosso programa acadêmico, orientação e nosso programa de
orientação de quatro anos, o processo de escolha das famílias, nossa administração sobre expectativas, nosso
departamento de atletismo sobre esportes e nossa equipe de saúde sobre nossa abordagem para o bem-estar.

