Nota para a Semana de Casa de 20 de setembro de 2021
Se você perdeu na semana passada...
® Ausências de relatórios - Envie por e-mail ausências conhecidas para attendance@cclcs.info o mais rápido
possível. Quaisquer ausências de última hora que ocorram (menos de 24 horas.) podem ser chamadas (774-4087994) ou enviadas por e-mail.
® MEIO DIA - Sexta-feira, 8 de outubro é agora meio dia. Os alunos serão dispensados às 11h40.m. Os ônibus
amarelos funcionarão com um horário de meio dia. Os ônibus de dardo precisarão ser agendados pelos
guardiões para um local específico de entrega, e os ônibus Flex NÃO estarão rodando nesse dia, pois não somos
uma parada programada em sua rota naquele momento.
® Júpiter Ed é onde você pode ver a agenda do nosso aluno, atribuições e notas. Se você precisar de ajuda com as
contas de Júpiter envie um e-mail para Mindy Lamothe em mlamothe@cclcs.info.
® Programa Alimentação: Nosso programa de café da manhã/almoço será gratuito para todas as famílias
novamente este ano a partir de hoje! Você precisa pré-encomendar refeições. Se você tiver alguma dúvida,
entre em contato com Diane Titcomb dtitcomb@cclcs.info
https://www.cclighthouseschool.org/lunch-ordering
® Garrafas de água reutilizáveis: Por favor, faça seu aluno trazer uma garrafa de água reutilizável todos os dias!
Não podemos dar garrafas de água plástica e pedimos que todos os alunos venham à escola com uma garrafa de
água que possam reabastecer no borbulhante. Obrigado antecipadamente!
Música
Vamos começar nosso programa musical esta semana!
Segunda-feira 20/09
Conjunto de Percussão
Terça-feira 21/09
Coro
Quarta-feira, 22/09
Band
Quinta-feira 23/09
A Capella, Pop e Jazz Vocal
Sexta-feira 24/09
Cordas
Sexta-feira 24/09
Coral de Espetáculo de Teatro Musical

7:30 - 8:30 a.m.
7:45 - 8:30 a.m.
15:00 - 16:00.m.
7:45 - 8:30 a.m.
7:45 - 8:30 a.m.
15:00 - 16:00.m.

Por favor, apareça e se inscreva! Estamos ansiosos para trabalhar com você!!!! Para mais informações e perguntas,
entre em contato com os professores de música abaixo:
Banda - Sra. Doriss - edoriss1685@comcast.net
Coro - Sr. Girardin - mgirardin@cclcs.info

Strings - Sra. Schultze - celloduo@verizon.net
Percussão - Sr. Prall - prallmr@comcast.net

Olá todos os jogadores de cordas! Vamos começar esta semana com o CCLCS String Ensemble. Nosso primeiro encontro
como um grupo inteiro será nesta sexta-feira, 24 de setembro, a partir das 7:45 da .m. - 8:30 da .m. na sala MultiPurpose. Sempre nos encontraremos às sextas-feiras antes da escola.
Como tenho a sensação de que muitos de vocês podem ter instrumentos bastante desafinado depois de um longo
verão, também estarei na escola nesta quarta-feira, 22 de setembro,das 8:00 às 8:30 da manhã.m. na sala do MP. Você
cum trazer seus instrumentos, afinar-los, e ter a chance de conhecer alguns de vocês antes de sexta-feira. Se você só
pode vir um dia, por favor, venha sexta-feira. Terei música fácil comigo para começarmos. Além disso, se houver algum

aluno do 6º ou 7º ano por aí que gostaria de começar a tocar violino, viola ou violoncelo, por favor, venha me ver na
quarta-feira. Eu começo iniciantes como parte do programa escolar. Ansioso por um grande ano! –Sra. Schultze
Band – Atenção Alunos do 6º Ano! Você jogou na banda no ano passado? Se assim for, adoraríamos que você se
juntasse à nossa banda at CCLCS! Teremos nosso primeiro ensaio nesta quarta-feira, 22desetembro, depois da escola. Os
ensaios são das 15h às16h.m . Por favor, encontre-se na sala Multi-Purpose. Estou ansioso para conhecê-lo! Doriss.
6ª Série
6 Noite curricular - A Noite curricular do 6º ano é nesta quinta-feira, a partir das 18h. Isto é apenas para pais e
responsáveis. Sabemos que alguns jogos esportivos estão terminando por volta desta época. Se você precisa ter seu
filho na escola enquanto você assiste a Noite do Currículo, teremos um espaço monitorado para que eles sejam. Então,
eles podem trazer trabalho, um jantar embalado, ou o que mais eles podem precisar durante este tempo.
6 Sala de Aula da Natureza - Estamos indo para a Sala de Aula da Natureza em Yarmouth na próxima quinta e sexta-feira
(3/90 e 10/1). Este é um grande momento para a construção da comunidade, formação de amizade e aventura. A
quinta-feira será um dia prolongado, terminando às 19h. m. Sexta-feira será horário normal da escola. Um pacote foi
enviado para casa com todos os detalhes, incluindo horários, transporte e custo. Por favor, complete e volte em todos
os formulários até esta sexta-feira. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com Kathryn Wilkinson
em kwilkinson@cclcs.info.
7ª Série
Noite curricular do 7º Ano - Nesta quarta-feira, 22 de setembro, das 6 às 7 p.m. Por favor, use uma máscara. Os alunos
não devem comparecer.
7 Viagens de Sala de Aula da Natureza - Não se esqueça! Os alunos da sétima série irão à Sala de Aula da Natureza na
próxima semana, na terça-feira, 28/9 e quarta-feira, 29/09. Estas são viagens diárias e os alunos precisarão ser deixados
às 8:30 da .m. na unidade de aula da Natureza em Yarmouth Port. Pick up é às 2:50 da .m. na instalação. Os atletas
que treinarem nessas tardes precisarão encontrar uma carona de volta para a escola. Por favor, certifique-se de embalar
ao seu aluno um almoço NUT GRÁTIS em ambos os dias. Os alunos devem usar sapatos confortáveis e camadas para
cima à medida que a temperatura muda ao longo do dia.
Por favor, fique atento a dois (2) boletos de permissão que foram enviados para casa com seu filho hoje. São cópias
impressas e precisam ser preenchidas e enviadas de volta assim que puderem! Uma autorização é da nossa escola, e
uma permissão é da organização nature's Classroom. Ambos precisam voltar para seu filho assistir. Obrigado e e-mail
kryan@cclcs.info com qualquer dúvida.
7 Estudos Sociais - Começaremos a falar sobre a Idade da Pedra nesta semana à medida que aplicamos nosso
conhecimento recém-adquirido de arqueologia e como analisar várias fontes. Muita leitura e escrita essa semana! Os
alunos devem verificar o Google Classroom para todas as suas necessidades de lição de casa!
8ª Série
8 Renúncia de Aventuras Sem Limites - Os guardiões da oitava série precisarão completar a renúncia enviada por e-mail
para você sobre a permissão para participar em Boundless Adventures. O 8º ano estará viajando para lá nesta sextafeira, 24/09, então por favor complete o mais rápido possível.
•

Um alcance escolar foi para casa com um link para um formulário de renúncia para Aventuras Sem Limites. Por
favor, complete o mais rápido possível. Os estudantes que não tiverem uma renúncia assinada por seus adultos
não poderão subir na sexta-feira!

•
•
•
•

Se você ainda não completou um boleto de permissão CCLCS, por favor, faça-o hoje. Precisamos das
informações de localização de pick-up/drop off para que possamos fazer listas de ônibus/vans. Obrigado! Há um
link no e-mail que foi para casa hoje.
Um link para pagamento de viagem de campo também está no e-mail. Bolsas de estudo estão disponíveis se
você precisar de uma.
Esquecemos de colocar garrafa de água na lista de "o que embalar".
A pick-up exit 6 será no Park and Ride perto do Burger King. Por favor, esteja lá alguns minutos antes para que
possamos atender.

A 8ª Série Open House acontecerá terça-feira, 28 de setembro, às 18h.m. Venha ouvir sobre o currículo do 8º ano,
excursões de campo, o processo de transição do ensino médio e muito mais.
8 Math Extra Help - 8ª série de matemática extra ajuda começa amanhã! Ajuda extra estará disponível nas manhãs de
terça-feira a partir das 8 .m. Ajuda extra é um bom momento para aparecer e obter ajuda, obter prática extra, verificar
respostas para lição de casa completa ou trabalho de classe, ou apenas ter um espaço/suporte para fazer a lição de casa.
Se você acha que seu filho gostaria de ajuda extra regular, mas não pode fazê-lo na terça-feira de manhã, envie um email para a Sra. Novak enovak@cclcs.info para avisá-la e ela trabalhará com você para tentar encontrar outras opções.
8 ELA - 8ª Série vai começar nosso primeiro romance, O Lápis Vermelho de Andrea Davis Pinkney, amanhã na aula. Esta
é uma leitura rápida (cerca de 2 semanas) que nos levará a um projeto de escrita criativa no início de outubro.

