
  

 
 

NOTAS PARA CASA NA SEMANA DE 27 DE JANEIRO DE 2020 
  
Meio dia 30 de janeiro! Na próxima quinta-feira, 30 de janeiro, é meio dia com a dispensa usual das 11:45. 
Osamarelos ônibusestarão funcionando; faça planos para os ônibus Flex e Dart, pois eles normalmente não 
param naquele horário diariamente. 
  
Achados e perdidos - O conteúdo não reivindicado da lixeira de achados e perdidos será doado no final 
deste mês. Por favor, peça ao seu filho para procurar itens que estão faltando. Os pais também são 
incentivados a verificar ocasionalmente a lixeira quanto à falta de itens. 
  
Doações de Alimentos - O Fundo Maçônico dos Anjos doou muito generosamente alguns alimentos básicos 
(por exemplo, molho, macarrão, arroz, barras de granola, papel higiênico) para qualquer família em 
necessidade do CCLCS. Entre em contato com a Sra. Probolus se desejar receber esses itens mensalmente. 
O processo é totalmente discreto. 
  
Atenção Grupo de ônibus do CCLCS -passagem de ônibus do Ainda estamos perdendo alguns 
pagamentos pelaseu filho. Por favor, envie o saldo o mais rápido possível. Aceitamos chequespara o emitidos 
CCLCS Bus Group ou você pode ficar on-line e pagar (https://www.cclighthouseschool.org/transportation). 
Precisamos de todas as contas pagas integralmente para manter o serviço de ônibus pelo restante do ano. 
Obrigado por sua pronta atenção a este assunto. Por favor, não hesite em contactar-me se você tiver alguma 
dúvida (kscichilone@cclcs.info)  
 
Chapéus! Chapéus! Chapéus! Temos o prazer de anunciar a mais recente adição à nossa coleção de 
roupas espirituosas CCLCS, um impressionante e personalizado chapéu de inverno! Estes foram projetados 
pelos alunos e são a maneira perfeita de mostrar algum orgulho do CCLCS durante esses meses mais frios. 
Eles estão à venda no escritório por US $ 20. Pare durante o horário escolar para adquirir o seu antes que 
eles se esgotem! (FYI ... pompom é facilmente removido com uma tesoura se você não estiver no Team 
Pompom.) 
  
Clubes e Atividades 
  
O Art Spark se reunirá depois da escola nesta quarta-feira, 29 de janeiro, das 15: 00h. Esta será a última Art 
Spark da Sessão I. As informações do Art Spark Session II estarão disponíveis na próxima semana para 
inscrições e formulários de inscrição. 
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MODELO A ONU se reunirá na sexta-feira de manhã às 8 horas da manhã no quarto de Kast. Começaremos 
nossas reuniões de almoço (além das reuniões de sexta-feira pela manhã) em fevereiro. Não deixe de 
perguntar ao aluno sobre a comissão e a designação do país! 
  
Atualização do governo estudantil - Nosso próximo Dia do Espírito será sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. 
É Wear Red para a American Heart Association. Representantes do governo estudantil venderão itens de 
desgaste vermelho; ímãs, alfinetes, corações e pulseiras durante o almoço. Por favor, considere doar para 
esta causa nobre! 
  
Música 
  
Cordas! Ansioso por mais uma semana. A programação é como segue: 

● Quarta-feira, 29/1 - Mallory e Delia às 7h30 e Claire às 8h 
● Sexta-feira, 31/1 - Conjunto para todos às 7h30, Anthony durante o primeiro período no quarto do Sr. 

Novak e Rachel durante o segundo período no quarto do Sr. Bate. 
Vejo vocês todos nos horários programados! Senhora Schultze 
  
Aesportivo 
 
programação de basquetepara esta semana é a seguinte: 
Boys Basketball 
Segunda-feira, 27 de janeiro PRÁTICA no Harwich Cultural Center 15: 30-17: 00 
quarta-feira, 29 de janeiro JOGO em Provincetown 16:00 HÁ UMA MUDANÇA 
Precisamos de 1 motorista adicional para o jogo Provincetown. Envie um e-mail para Karen 
kscichilone@cclcs.info  para ser voluntário. 
  
Girls Basketball 
Terça-feira, 28 de janeiro PRÁTICA na Chatham Elementary School 5: 30-7: 00 
quarta-feira, 29 de janeiro JOGO em Provincetown 5:15 pm ESTA É UMA MUDANÇA 
Precisamos de 1 motorista adicional para o jogo em Provincetown. Envie um e-mail para Karen 
kscichilone@cclcs.info para ser voluntário. 
  
6ª série 
  
Estudos Sociais - Ásia teste é nesta sexta-feira. Os guias de estudo eram entregues hoje e revisados em 
aula (amanhã para o Grupo X). As aulas desta semana serão dedicadas a revisar as atividades. Em casa, os 
alunos devem estudar 30 minutos por noite antes do teste. Incentivei os alunos a dividir o guia de estudo - 
estude algumas seções por noite e faça uma revisão completa na quinta-feira. 
  
7 ª série 
  
Estudos sociais - Os alunos irão explorar a escala e a perspectiva da arquitetura monumental no Egito antigo 
nesta semana, além de aprender sobre a arte dos egípcios. Escreveremos um ensaio na aula na próxima 
semana. Observe que haverá um teste na terça-feira, 11 de fevereiro. Os guias de estudo serão publicados 
em breve e também estarão disponíveis no Google Classroom. Os guias de estudo serão entregues na 
segunda-feira, 10 de fevereiro. Observe que nenhum crédito é concedido para os guias de estudo entregues 
com atraso. Se os alunos estiverem ausentes em 10/10, deverão enviar-me fotos ou digitalizações de seus 
guias de estudo para receber crédito. 
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Permissão para o Patriot's Place - Se você ainda não tiver devolvido o seu boleto para a viagem de campo 
do Patriot Place, faça-o o mais rápido possível! Se você tiver alguma dúvida, envie um email para o professor 
da sala de aula do seu filho. 
  
8 ª série 
  
ELA - Olápis vermelho projeto de redação narrativa dodeve ser entregue a todas as aulas na quinta-feira. 
Embora os alunos tenham tido muito tempo de trabalho em sala de aula para este projeto, eles podem 
precisar fazer algum trabalho em casa esta semana. Iniciaremos as atividades de pré-leitura de To Kill a 
Mockingbird até o final da semana. Eu recomendo que os alunos comprem sua própria cópia do livro para que 
possam fazer anotações de margem enquanto lemos. Começaremos a ler na aula na terça-feira, 4 de 
fevereiro. 
  
Anuário - pais da oitava série, este é um lembrete de que o prazo final para um anúncio do anuário é 3 de 
fevereiro de 2020. SETE DIAS até o prazo final. Se você não recebeu o formulário de pedido por correio, 
existe um abaixo. Este ano, estamos oferecendo um anúncio de UM quarto para todos os oito alunos. Um 
anúncio trimestral e um anuário custam US $ 45. Um anuário sem um anúncio custa US $ 20. 
  
Sabemos que é muito cedo para comprar anúncios para o anuário; no entanto, o preço do anuário depende 
do número de páginas. Além disso, queremos que todos os8ª niveladoras / pais ter espaço se eles querem um 
anúncio. Se você tiver alguma dúvida, envie um e-mail para Mindy Lamothe em mlamothe@cclcs.info 
 
Calendário 
  
30 de janeiro  de meio dia de escola - 11:45 demissão 
30 de janeiro  Grade 6 Loteria 
03 de fevereiro            Prazo para Grade 7 & 8 Aplicações Loteria 
05 de fevereiro            7º viagem Grade Campo para Patriot Place 
06 de fevereiro            de grau 7 e 8 Loteria 
10 de fevereiro            Reunião do Conselho, 18:00, Todos estão convidados 
13 de fevereiro de       2020-2021 Prazo para inscrição na loteria da sexta série 
17 a 21 de fevereiro    Férias 
 


