NOTAS PARA CASA A SEMANA DE 1 º DE NOVEMBRO DE 2021
O Dia da Retomada da Imagem será nesta quarta-feira, 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.
Meio Dia nesta quinta e sexta-feira (4 de novembro e 5 de novembro) A demissão antecipada será no nosso
horário habitual das 11:45. Os ônibus amarelos estarão rodando, mas você precisará agendar os ônibus Flex e
Dart para uma parada nesse momento.
Nossa primeira Casa Aberta de Admissões do ano é 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.
Lembrete para famílias com irmãos do 5º ano - você deve preencher o formulário de inscrição e enviar dentro
do mesmo cronograma que outros candidatos.
Um grande agradecimento a todas as famílias que saíram com vassouras, pás e motosserras
para limpar depois da tempestade da semana passada. Nosso campus parece melhor do
que antes da tempestade!
Um grande agradecimento a todos os alunos, funcionários e famílias que fizeram a dança de
sexta à noite um sucesso! As crianças se divertiram muito e arrecadamos mais de $2.000
para a família Barboza!
Clubes e Atividades
ART SPARK - A data de vencimento do formulário deegistração r foi prorrogada e agora deve ser entregue à
Sra. Greenwood até sua quarta-feira, 3 de novembro! Art Spark - O programa de enriquecimento de arte pósescola aqui no CCLCS começará quinta-feira, 18 de novembro. As aulas serão às quintas-feiras após a escola
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 podem pegar um formulário de inscrição da Sra. Greenwood.
Roots and Shoots - Dennis Field of Honor Service Opportunity - Na próxima terça-feira de manhã, 9 de
novembro, Roots and Shoots foi convidado para ajudar a montar o Campo de Honra em Dennis. Este evento
anual homenageia nossos veteranos por seu serviço ao nosso condado com uma bela exibição de bandeiras
espalhadas pelo campo de Johnny Kelley. Membros atuais, antigos e potenciais do Roots and Shoots são

convidados a ajudar com este serviço comunitário. Preencha este breve formulário de participação até sextafeira para participar. Mais sobre o evento: https://www.healingfield.org/event/southdennisma21/
Formulário de Participação/Informação: https://forms.gle/63aDtbeo9Tzcg6S78
Plantio de lâmpadas no Forward at the Rock No sábado, 13 de novembro - O Village Garden Club of Dennis,
juntamente com a Sociedade DeTêngas do Cabo Cod está colaborando em um projeto de divulgação no
FORWARD at the Rock, uma instalação residencial para Amigos ou Parentes com Autismo e Deficiências
Relacionadas. Com a ajuda de talentosos jardineiros, Roots and Shoots foi convidado a ajudar a plantar 1000
lâmpadas de daffodil para fazer deste um lar verdadeiramente especial. Membros atuais, antigos e potenciais
do Roots and Shoots e famílias são convidados a ajudar com este serviço comunitário. Desague às 9:00 e
pegue a qualquer hora antes do meio-dia será no local, Hokum Rock Road e Rota 134 em Dennis. Mais sobre o
evento: https://www.go-forward.org/projects/forward-at-the-rock/ Participation/Formulário de Informação:
https://forms.gle/kz2xVWmPrFS152or7 Por favor, diretamente perguntas para sremillard@cclcs.info
Música
Strings! Esta é sua informação para esta semana. Na quarta-feira, 3 de novembro, das 7h45 às 8h30.m.,
adoraria trabalhar com o maior número de violinistas - OM, WM, VO e NM. Sexta-feira de manhã, dia 5, será
o Ensemble para todos das 7:45 às 8:35 da manhã.m. e não haverá seletivas, pois haverá algo especial para
todos os alunos da 6ª série no primeiro período. Te vejo depois! Por favor, lembre-se de praticar! Sra.
Schultze
Vocal - Olá a todos, saiba que todos vocês são bem-vindos para se juntar a nós! Venha se inscrever!
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 e 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
Obrigado, Sr. G.
7ª Série
O projeto da Mesopotâmia deve chegar em uma semana! Por favor, note que há dever de casa regular
atribuído segunda, terça e quarta-feira desta semana, além do projeto. Por favor, faça os alunos tirarem uma
foto de sua réplica antes de trazê-la para a escola na próxima segunda-feira! Por favor, note que haverá um
teste na Antiga Mesopotâmia na terça-feira 16 de novembro com o guia de estudo devido e em revisão de
aula na segunda-feira 15 de novembro. Após o teste, começaremos nosso estudo do Holocausto. Por favor,
procure um e-mail separado de mim através de Júpiter.
8ª Série
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.
Este é um lembrete de que a Noite do Ensino Médio do 8º ano acontecerá na próxima segunda-feira, 8 de
novembro, às 18h.m. na escola. Se o aluno do 8º ano não sabe onde vai para o ensino médio, ou se quer saber
mais sobre a escola, é uma ótima noite para sair e aprender com a fonte.

