NOTAS PARA CASA NA SEMANA DE 6 DE DEZEMBRODE 2021
ATENÇÃO! Há meio dia amanhã, terça-feira, 7 de dezembro! A demissão é às 11:40.m . Os carpoolers devem
se alinhar da mesma forma 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. Obrigado por sua atenção a isso!
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.
ATENÇÃO CCLCS BUS GROUP: Existem vários que estão em planos de pagamento que não têm se hospedado
atualizados. Por favor, receba seus pagamentos o mais rápido possível. Se você permanecer delinquente,
daremos o lugar do seu filho para alguém na lista de espera. Você pode pagar por CC, em dinheiro ou cheque.
Siga o seguinte link para pagamentos CC:
https://www.cclighthouseschool.org/transportation
De The School Nurse - Any Students ~ especialmente nossos recém-vacinados alunos do 6º ano ~ que têm um
cartão de vacinação, por favor, envie-nos uma cópia, seja cópia impressa ou por e-mail para a enfermeira da
escola Kate Smith em ksmith@cclcs.info.
Clubes e Atividades
Art Spark se reunirá depois da escola nesta quinta-feira, 9 de dezembro. Os alunos da aula "Tábuas de Argila
de Espécies Ameaçadas" iniciaram o trabalho de argila na semana passada e continuarão a criar essas
pastilhas com o artista convidado Steve Kemp no Estúdio. Os alunos do "Paint A Masterpiece" começaram
suas paisagens de aquarela com a Sra. Greenwood e continuarão com watercolor landscapes no quarto do Sr.
Bates esta semana. A coleta de alunos é às 16h45.m., e agradecemos sua vinda ao prédio para pegar se for
possível, obrigado pelo apoio desta grande oportunidade para seu aluno desfrutar da diversão criativa com
seus colegas de classe!
Desportivo
Basquete masculino e feminino - A partir de agora ainda não temos uma academia para praticar. Também
não temos um treinador de basquete masculino. Abrirei as inscrições para a 7ª e 8ª séries até quarta-feira,
12/8.

Se e quando todas as estrelas se alinharem, e um espaço de ginástica cair do céu, começaremos a praticar.
Fiquem ligados. Qualquer pergunta, por favor, envie um e-mail para kscichilone@cclcs.info
Fall Sports Uniforms - Há alguns uniformes de futebol e hóquei de campo ainda excelentes. Por favor,
verifique a mochila do seu filho, debaixo da cama, vira o carro ou onde quer que as coisas perdidas se
escondam em sua casa para um uniforme desonesto. Eu odiaria que você pagasse por um uniforme se ele
realmente está em algum lugar em sua posse.
Música
Strings! Este é o horário desta semana. Nasegunda-feira(12/8, 12/8, às 7:45 da .m). serão violinos (OM, WM
e NM). Na sexta-feira, 12/10, teremos um conjunto para todos às 7:45 da .m. As seletivas dessa manhã serão
1º período, BB e segundo período, NG. Vejo todos vocês muito em breve! Sra. Schultze
Música Coral - A programação desta semana- Por favor, note que não haverá Coral de Espetáculos de Teatro
Musical na sexta-feira, 17 de dezembro. Vamos marcar um ensaio na hora do almoço em algum momento
dessa semana. Todos são bem-vindos para se juntar a nós! Obrigado, Sr. G.
•
•
•

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 da manhã.m.
Coral de Espetáculos de Teatro Musical - Sexta-feira após a escola das 3:00-4:00 da manhã.m.

6ª Série
Semana-a-olhar: https://docs.google.com/document/d/1aqTUeE1T005FSv-ux_Z3dOg8mnMNWtV5tqo5MTUNgI/edit?usp=sharing
7ª Série
Estudos Sociais - Os alunos devem continuar trabalhando em seu projeto do Holocausto. O segundo check-in é
na sexta-feira e o organizador gráfico para as entradas e scrapbooks do diário deve estar completo até lá. Os
alunos são encorajados a completar isso e, em seguida, passar rapidamente para a parte de escrita do projeto,
pois isso definitivamente levará mais tempo. Os alunos podem me enviar um e-mail a qualquer momento para
obter ajuda ou feedback! Todo o projeto está previsto para sexta-feira 12/17.

