
 
NOTAS PARA CASA A SEMANA DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Pedindo almoço esta semana - Estamos pedindo que se seu filho está planejando pedir almoços esta semana para, 
por favor, faça as encomendas antes de terça-feira.  Philbrook ficará fora do escritório por alguns dias esta semana e isso 
ajudará o escritório a garantir que todos os alunos que haviam pedido antes do tempo receberão seus almoços. Se você 
tiver alguma dúvida, por favor, sinta-se livre para entrar em contato com o escritório. Obrigada. 
  
Somos uma escola sem nozes! Por favor, lembre-se de não enviar nada com nozes para a escola esta semana 
(especialmente no Dia dos Namorados) e, por favor, tente manter os doces ao mínimo. 
 
Van Volunteers - Estamos procurando mais alguns voluntários para ajudar a abastecer nossas vans a cada semana ~ 
muitas mãos fazem o trabalho leve! Entre em contato com o escritório se você puder ajudar com essa tarefa fácil, mas 
necessária! Obrigada! 
 
As Férias de Inverno começam na próxima segunda-feira, 17 de fevereiro até sexta-feira, 21 de fevereiro. Aproveite as 
férias e veja você na segunda-feira, 24 de fevereiro! Um lembrete para, por favor, chamar as ausências do seu filho para 
a escola no início da manhã. Além disso, por favor, avise-nos de qualquer tempo prolongado de férias para seu filho. 
Levamos a atenção pela manhã, então, por favor, nos avise.  774-408-7994. Obrigada! 
 
Clubes e Atividades 
 

VENDA DE BOLOS NA SEXTA-FEIRA! 
Nesta sexta-feira, o Governo Estudantil e a Sociedade Nacional de Honra de Arte Jr. estão patrocinando uma venda de 
bolos. Toda a renda será revertida para a Associação Americana do Coração. Por favor, considere enviar produtos 
assados para vender na sexta de manhã, lembre-se que somos sem NOZES!! Os alunos também são encorajados a trazer 
alguns dólares para a escola na sexta-feira para comprar comida ou coração, alfinete, pulseira, chaveiro ou mais. Envie 
qualquer pergunta para a enfermeira Smith (Ksmith@cclcs.info), Sra. Hessler (ehessler@cclcs.info),ou Sra. Kast 
(Hkast@cclcs.info) 
 
Apresentadores da Shark Smart NSTA se reúnem depois da escola às segundas-feiras até abril! 
 
As inscrições da Art Sparks para a próxima sessão estarão disponíveis no escritório até o final da semana. 
 
Música 
 
Strings! Esta semana: quarta-feira, 12 de fevereiro com Mallory e Delia  às 7:30 da manhã. e Claire às 8:00 da manhã de 
sexta-feira, 14 de fevereiro será ENSEMBLE para todos às 7:30 da manhã, a seção do primeiro período é com Mallory, e 
segundo período seccional é com Jackson.  Sra. Schultze 
 
Esportes 
 
Programação do Basquete Masculino para esta semana: 
Segunda-feira, 10 de fevereiro TREINO No Centro Cultural Harwich,  das 15h30 às 17h. 
Terça-feira, 11 de fevereiro JOGO no Mattacheese,  15h45. 
Quarta-feira, 12 de fevereiro OFF  



Quinta-feira, 13 de fevereiro JOGO em Provincetown,  16:00. 
Precisaremos de um piloto adicional para ambos os jogos esta semana.  Por favor, envie-me um e-mail para o 
voluntário(kscichilone@cclcs.info) 
 
Programação do Basquete Feminino para esta semana: 
Segunda-feira, 10 de fevereiro OFF   
Terça-feira, 11 de fevereiro JOGO na Mattacheese,  5:00 (Driver FALK) 
Quarta-feira, 12 de fevereiro TREINO No Chatham Elementary,  17:30-19:00. 
Quinta-feira, 13 de fevereiro JOGO em Provincetown,  17:15. 
Precisaremos de um piloto para o jogo de Provincetown.  Por favor, envie-me um e-mail para o 
voluntário(kscichilone@cclcs.info) 
 
6ª Série 
 
Matemática - Tempo de atualização da pasta!! Estamos na metade de nossas unidades de matemática para a sexta 
série. No início do ano, os alunos optaram por ter uma pasta de 2 polegadas ou 2 pastas de uma polegada. As pastas de 
1 polegada estão cheias, e os alunos precisarão de mais uma pasta de 1 polegada para usar para a segunda metade do 
nosso ano de matemática. Estudantes com pastas de 2 polegadas têm espaço suficiente para o ano inteiro. Alguns 
alunos com pastas expansíveis podem precisar trazer sua segunda pasta expansível. Por favor, verifique com seu aluno 
sobre isso, se necessário. Muito obrigada! 
 
Lápis Por favor! Os alunos precisam estar na aula preparados com um lápis. Por favor, restock lápis supplies se 
vocêestá baixo. Obrigada! 
 
7º Ano 
 
Estudos Sociais - O teste do Egito é amanhã, terça-feira, 11 de fevereiro. Os guias do estudo deveriam ser entregues 
hoje e não serão aceitos até tarde, já que a chave de resposta agora é postada em Sala de Aula. Ainda esta semana, 
criaremos infomerciais para a EternaTravel, sua única parada de comprar para todas as suas necessidades de vida após a 
morte! Depois das férias, começaremos a GRÉCIA!  
 
8ª Série 
 
ELA - Estamos avançando rapidamente em To Kill a Mockingbird. Por favor, ajude a garantir que seu aluno esteja 
acompanhando seu trabalho noturno de leitura e diário. O Jornal #1 deve ser feito via Google Classroom na terça-feira 
para W + Y, e quarta-feira para X + Z. Journal #2 já está disponível no Google Classroom, e será entregue na 
terça/quarta-feira após as férias. Esta semana vamos ler capítulos 8-11. TUDO, incluindo links para audiolivros, está 
sendo postado no Google Classroom, então se você está saindo para férias mais cedo ou seu filho está doente, por 
favor, por favor, encoraje-os a manter-se atualizados para que eles não fiquem para trás. 
 
Calendário 
 
Reunião do Conselho de 10 de Fevereiro, 18h, All são convidados 
Prazo de inscrição de 13 de fevereiro para estudantes da sexta série 2020-2021 Selecionados na Loteria  
Dia dos Namorados de 14 de fevereiro! American Heart Association Bake Sale  
17 de fevereiro a 21 de fevereiro Férias 
12 de março Odontologia Polonesa 
20de março Prazo 2 Termina 


