
  
NOTAS PARA CASA NA SEMANA DE 22 DE JANEIRO DE 2019 

  

 SCREENAGERS PRÓXIMO CAPÍTULO 
  

ESTA NOITE! O CCLCS SEPAC está empolgado em anunciar uma exibição dos SCREENAGERS Next 
Chapter aqui na escola hoje às 18h. Junte-se a nós se puder e não hesite em mencionar este evento para 
amigos e familiares. Entre em contato com Jen Hyora com perguntas, jhyora@cclcs.info 
  
Você está assistindo crianças rolar pela vida, com seus polegares rápidos e um período de atenção de seis 
segundos? A médica e cineasta Delaney Ruston viu isso com seus próprios filhos e aprendeu que o garoto 
médio passa 6,5 horas por dia olhando para as telas. Ela se perguntava sobre o impacto de todo esse tempo 
e sobre o atrito ocorrido nas casas e nas escolas durante o tempo de negociação das telas - atrito que ela 
conhecia muito bem. Em SCREENAGERS, como em seus documentários premiados em saúde mental, 
Delaney adota uma abordagem profundamente pessoal enquanto investiga os cantos vulneráveis da vida 
familiar, incluindo a sua, para explorar as lutas pelas mídias sociais, videogames, acadêmicos e dependência 
da Internet. 
  
Você tem um filho da 5ª série que gostaria de participar do CCLCS no próximo ano? Você DEVE 
preencher um requerimento até o prazo de 27 de janeiro, mesmo que tenha um filho atualmente participando 
do CCLCS. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o escritório. 
  
Meio Dia em 30 janeiro de - Próxima quinta - feira, 30 de janeiro é um dia metade com o habitual 11:45 
demissão. Os ônibus amarelos estarão funcionando; faça planos para os ônibus Flex e Dart, pois eles 
normalmente não param naquele horário diariamente. 
  
Parabéns aos nossos músicos! Obrigado aos nossos maravilhosos artistas de concertos por dois 
excelentes shows na quarta-feira. Os sons que enchiam o ar eram mágicos! Trabalho bem feito por todos os 
artistas, bem como pela Sra. Schultze, Sr. Girardin, Sr. Prall e Sra. Doriss! 

  
 
 
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 
  
ATENÇÃO TUBARÃO ESTUDANTES DO SEMINÁRIO INTELIGENTE (deste seminário de outono ou da 
primavera passada) - Se você estiver interessado em se apresentar na conferência da Associação Nacional 
de Professores de Ciências em Boston, em abril, encontre a Srta. Emily Nowack e a Sra. Haven para almoçar 
e recuar na quarta-feira , 22 de janeiro na sala da Sra. Haven para saber mais e marcar um horário semanal 
para preparar uma apresentação de slides e notas de apresentação para a conferência. 
  
Música 
  
Cordas!  Ótimo trabalho no show da semana passada! Você realmente jogou bem! Vamos começar tudo de 
novo esta semana ... e esse será o cronograma. Na quarta-feira, 22/1 às 7:30, vou me encontrar com Mallory 
e Delia, e às 8 da manhã vou me encontrar com Claire. Essas lições serão na sala de espanhol. Na 
sexta-feira, 24/1, teremos o Ensemble, como de costume, às 7:30 da manhã. O primeiro período será para 
Larissa, na sala do Sr. Novak, e o segundo período será para Angela, na sala do Sr. Bates. (Angela, por favor, 
traga sua música All-Cape). Vejo vocês todos nos horários determinados! Senhora Schultze 
  
Perdeu um telefone? Um telefone foi encontrado hoje no estacionamento (quarta-feira, 22 de janeiro). 
Também foram encontrados um par de luvas marrons / verdes no ônibus para a saída 6. Se um desses itens 
pertencer a você, entre em contato com o escritório. 
  
Seminário 
  
Alunos simulados do Seminário de Avaliação: Leia todas as declarações até sexta-feira. Nós estaremos 
escolhendo partes e discutindo os papéis deste seminário, então você precisa estar preparado !! 
  
Lembrete aos alunos do Seminário de Patinação: Se você ainda não enviou US $ 25 com seu filho, faça-o 
nesta sexta-feira! 
  
6th Grade 
  
Estudos sociais - Estamos finalizando nossa unidade na Ásia. Os guias de estudo foram distribuídos hoje, 
juntamente com um pacote de recursos. Eles devem ser preenchidos e preenchidos até segunda-feira (grupos 
W, Y, Z) e terça-feira (grupo X). O teste da Ásia é na próxima sexta-feira, 31 de janeiro. 
  
Horário do laboratório de matemática - Devido a um horário matinal incomum nesta semana, o laboratório 
de matemática da sexta série será na sexta-feira, 24 de janeiro às 8h10 na sala de matemática. Não haverá 
laboratório matemático matinal na quarta ou quinta-feira. 
  
7th Grade 
  
No ELA, iniciaremos uma iniciativa de leitura independente! Ajude seu filho a escolher um livro que mantenha 
seus interesses e esteja no nível de leitura desta noite. Eles precisarão disso todas as semanas na aula, para 
que fiquem nas mochilas ou nos cubículos. A sala da ELA tem centenas de livros para eles escolherem, se 
não encontrarem um, gostam de casa. 
  
Lembrete de permissão de visita de campo - envie o comprovante de permissão da 7ª série para o Patriot 
Place o mais rápido possível. Não se esqueça de assinar os dois lados. 



  
Matemática - Está procurando recompensar seu filho com um jogo incrível para o telefone ou iPad? Dragon 
Box Algebra 12+ é uma abordagem de ponta super divertida para praticar suas novas habilidades de álgebra 
!! Eu acredito que custa US $7.99 na App Store. 
  
8th Grade 
  
DEZESSETE DIAS até o prazo final do anúncio do anuário - Pais da oitava série lembram que o prazo para 
um anúncio do anuário é 3 de fevereiro de 2020. Uma carta foi enviada pelo correio no início de novembro. Se 
você não recebeu o formulário de pedido, 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. Se você tiver alguma dúvida, envie um e-mail para Mindy Lamothe em 
mlamothe@cclsc.info.  
  
Apenas um lembrete de que, a menos que esteja EXCEPCIONALMENTE frio, espera-se que TODAS as 
alunas da 8ª série estejam do lado de fora antes do almoço. Este é um ótimo movimento e respira ar fresco no 
meio de um dia acadêmico desafiador. Por favor, ajude a garantir que seu filho chegue à escola com roupas 
quentes!! (Sim, sabemos que os alunos da 8ª série geralmente sentem que não precisam dessas coisas ...) 
  
ELA - Nesta semana, os alunos estão trabalhando em seu projeto de redação narrativa do lápis vermelho e 
enviarão três peças de redação baseadas no romance na próxima quinta-feira, 31 de janeiro. Embora os 
alunos tenham muito tempo na aula para esta tarefa, eles também podem trabalhar em casa. Até o final da 
semana que vem, começaremos o To Kill a Mockingbird. Esta é a nossa unidade mais desafiadora do ano, 
portanto, espere que os alunos tenham mais tarefas e leituras noturnas para concluir em casa durante os 
meses de fevereiro e março. Eu recomendo que os alunos tenham sua própria cópia dos livros para que 
possam fazer anotações de margem. As famílias podem comprar qualquer edição do livro em qualquer livraria 
local ou na Amazon. O aluno sem sua própria cópia pode pegar emprestado um livro da escola e fazer 
anotações com notas adesivas! 
  
Calendário 
  
22 de janeiro Screenagers Next Chapter, 06:00 
23 de janeiro Nauset da High School Open House, 06:00 
27 de janeiro prazo para as inscrições Grade 6 Loteria 
30 de janeiro meio dia de escola - 11:45 demissão 
30 de janeiro Grade 6 Loteria 
03 de fevereiro Prazo para Grade 7 e 8 Lottery aplicações 
05 de fevereiro 7th Grade Field Trip para Patriot Place 
06 de fevereiro de grau 7 e 8 Lottery 
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CCLCS 7th Grade Field trip 

TO THE HALL AT PATRIOT PLACE PRESENTED BY RAYTHEON 
 
 

WHO:  CCLCS 7TH GRADE 
WHERE:  HALL OF PATRIOT PLACE FOR A DAY OF STEM 
WHEN:  FEBRUARY 5, 2020 
COST:  $15.00 
 

MORNING TRANSPORATION- CHECK ONE: 
_____BUS PICK UP AT CCLCS @8:00 AM (ARRIVE AT CCLCS NO LATER THAN 7:50 AM) 
_____BUS PICK UP AT EXIT 6 @8:15 AM 
 

AFTERNOON TRANSPORTATION – WE’LL BE BACK AT THE END OF THE SCHOOL DAY! 
 

MUST PACK A LUNCH!! 
 

 
 
 

I give my permission for my child _______________________________________ to attend 
the 7th grade field trip to the Hall of Patriot Place. 
 
Parent/Guardian signature: _____________________________________________________ 
 

_____ I have enclosed $15.00. 
_____ I have enclosed $______ to cover part of my child’s fee and would like to request a  

scholarship for the remainder. 
_____ I would like to request a full scholarship. 
_____ I have enclosed $______ to cover my child’s fee and help to defray the cost for another  

student. 
 

_____ I would love to chaperone!! Send me a CORI form!! Email: _______________________ 





      8th Grade 2020 Yearbook Form
 
 

 
November 1, 2019 
 

Dear Parents, 
 

This year we are changing the way we offer personal ads. Instead of having several sizes of ads, we are offering one 
quarter (1/4) page to each 8th grade families. This way, all parents will have space reserved in the yearbook if they 
would like. This change makes it fair for all of the 8th grade families who want to say congratulations to their child.  
 

You can choose to order a yearbook for your 8th grader for $20, OR you can order a yearbook and one quarter space 
for a personal page for $45. THE DEADLINE FOR ORDERING AN AD IS FEBRUARY 3, 2020. 
 

A quarter (1/4) is a horizontal space. The dimensions are 4.25” width x 5.5” height, therefore pictures and messages 
have to be limited. We will allow ONLY three pictures and a short message. All ads will be a surprise. 
 

Thank you, Mindy Lamothe (mlamothe@cclcs.info) 
 

Order Form 
 

Description Price Amount Total 
2020 Yearbook ONLY $20.00   
2020 Yearbook and a quarter (1/4) personal ad for your 8th grade student $45.00 1  

TOTAL  
 

Your Information (please print) 
 
Student’s Name: _______________________________________________ Homeroom: ______________________________ 
 

Parent Name:  __________________________________________________________________________________________ 
 

Parent Phone Number: ______________________________ Email: _______________________________________________ 
 

How to Send in a Yearbook Ad: 
 

1. Understand creating yearbook pages is a process of uploading digital pictures, choosing a background and placing 
text. Each element is put together within the yearbook software. 

2. Your pictures need to be digital so we can upload them.  
a. If you have prints, you must have them scanned into a jpeg file. 
b. We can scan pictures for you, or you can do it at Staples. 

3. Sketch out your ad on the ad layout sheet on the other side of this form. 
a. Label the pictures so we know where they go in the ad. 
b. Please print your message clearly! Remember, it has to be short or the pictures will be very small. 
c. If you have “special” spellings for names/nicknames, please let me know so I don’t think it’s an error. 
d. Tell us what color you would like for the background. 

4. Send in this ad form and payment addressed to YEARBOOK.  
a. Payment and photos are due with the order form.  
b. Late payment or submission will jeopardize your ad.  
c. Any incomplete orders will be put aside. 
d. You’ll need the form, the pictures via email and a check. 
e. Email the pictures to yearbook@cclcs.info. 

5. If you would like to create your own ad, I want to seriously discourage that. Although we have ad dimensions, the 
yearbook software has a margin and it is difficult to get around it. Please, if you are not a graphic artist, please let 
us set up the ad. It’s a great opportunity for the yearbook students to learn graphics art skills. 



 
The box below is ¼ quarter ad space. Please sketch your ad in the box. (I’d use pencil…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Use this space to send us a message about your ad if needed: 
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