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Queridas famílias,

O Dia da Imagem está chegando!
O dia das fotos será na segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Os folhetos sobre as fotos foram enviados
para casa. Por favor, verifique as mochilas para informações importantes. Os alunos tirarão suas fotos
individuais e de classe neste momento. A retomada das fotos está agendada para o dia 10 de novembro
para os alunos que estão ausentes ou que desejam que suas fotos sejam retomadas.

Folheto do Dia da Imagem
Folheto do Dia da Imagem - Espanhol

Academia de Alfabetização
Academia de Alfabetização - Espanhol
Academia de Alfabetização - Inglês

Programa Peer Mentor PEACE (Pares Envolvidos em Alívio de Conflitos
Efetivamente)
Uma reunião de iniciação ocorreu em cada sala de aula da quarta série para apresentar o novo Programa
de Mediação de Pares PEACE. A Sra. Seibold administra este programa com grande sucesso há muitos
anos e está animada em oferecê-lo à Bradford Huskies. Os alunos da quarta série estão preenchendo uma
inscrição por escrito se estiverem interessados em se tornar um mentor de pares. Aproximadamente 40
alunos da quarta série serão escolhidos a partir das inscrições e recomendações de professores para
participar dos treinamentos. Os treinamentos ocorrerão durante o dia letivo. Os alunos serão treinados
para ajudar seus colegas a trabalharem juntos para resolver seus problemas, criando um ambiente de
aprendizado onde os alunos possam resolver seus conflitos pacificamente. Os treinamentos pelos quais
eles passam ensinarão habilidades de comunicação e resolução de conflitos. Serão ensinadas técnicas
formais e informais de mediação. As inscrições serão entregues na próxima semana e usadas como uma
atividade de escrita.

Preso na terça-feira
A terça-feira começou na terça-feira, 13 de setembro de 2022. Todas as terças-feiras, um mensageiro de
e-mail será enviado a todas as famílias contendo um link para os alunos ouvirem uma história de ninar
sendo lida por funcionários da Bradford Elementary School. As crianças adoram ouvir histórias de seus
professores favoritos. O e-mail é enviado por volta das 18h45.

Treinamento de segurança

https://bradford.haverhill-ps.org/
https://drive.google.com/file/d/1_b3N52ON6rU-m6N-ydgtjfDC4O79qkZs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BiV3m6izfVgGFnZp6s5RMprNSxFfIhN/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GK7SZy2ZiBXtycabEcGI53Eb8mOMZcs9rGHXz04k0hM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WVThZyeDr9q9gIVHlcuJK-PUJaoI2QiAv4CK7dycphA/edit?usp=sharing


Na próxima semana, alunos e funcionários se reunirão no refeitório para uma apresentação em powerpoint
fornecida pela Sra. Seibold. A apresentação fala de três tipos de exercícios de segurança que praticaremos
na Bradford Elementary School - simulações de incêndio/evacuações, permanência no local e bloqueios.
A apresentação fornece explicações para crianças sobre por que teríamos cada um dos exercícios e as
instruções a seguir durante os exercícios. Na semana seguinte às apresentações, a Sra. McGrain e a Sra.
Seibold estarão indo de sala em sala para praticar um bloqueio e em algum momento que não sabemos,
haverá uma simulação de bloqueio conduzida pela cidade, assim como fazemos com exercícios de
incêndio. Durante nossos exercícios de Lockdown, os professores podem decidir se trancar em suas salas
ou optar por evacuar e é importante praticar ambos. Os funcionários participam da reunião para que
possamos desenvolver uma linguagem comum para alunos e funcionários.

Procedimentos de Chegada/Demissão - Precauções de Segurança
Por favor, reserve um momento para revisar os procedimentos de entrega e retirada. É extremamente
importante que todos sigam estes passos para que possamos ser eficientes neste processo, bem como
manter todos em segurança.

Pais - Por favor, não estacionem seus carros e levem seus filhos até as
portas. Isso vale para a frente e para a linha de desembarque nos fundos da escola. Não temos vagas de
estacionamento suficientes para funcionários e temos funcionários chegando até as 9h.

● Pais, por favor, fiquem com seus carros durante a chegada e saída . As crianças são ótimas em
chegar às salas de aula agora e os pais que as acompanham atrasam todo o processo.

Nenhum carro pode estacionar na faixa de ônibus que circunda a escola . Esta é também uma pista de
fogo também. Leia atentamente os procedimentos.

Além disso, por favor, não dirija na faixa de ônibus. A pista em frente à escola é apenas para ônibus.
Além disso, é ilegal passar um ônibus nesta faixa.

Se seu filho for um dos pais, não deixe seus filhos saírem do carro até que seu carro esteja ao lado do
prédio da escola ou nos fundos da escola.

Pede-se aos pais/responsáveis que sigam estes procedimentos. A segurança é

muito importante para nós e este processo contribui para uma abordagem

simplificada à chegada/saída.

Chegada e Saída Inglês Espanhol de chegada e saída

Todos os pais, por favor, criem um papel com o nome e sobrenome de seus filhos e
mantenham-no no carro. Nos dias em que a(s) criança(s) são retiradas pelos pais -
por favor, coloque a placa no painel enquanto espera na fila. Isso nos ajuda a simplificar a
coleta de nomes.

Rotas de ônibus

https://docs.google.com/document/d/19mE93vFEfQLS1xse0kbzepqdAh4yM7lquZiiXhAYswY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uICx3EhRpgIvw5m7PuSRZsOZm1t8t6xutIvsVANYDH4/edit?usp=sharing


As rotas de ônibus são publicadas no site das Escolas Públicas de Haverhill. https://www.haverhill-ps.org/
Solicitação dos pais para uma Solicitação de Alteração de Transporte do Formulário de Alteração
Formulário de Preocupações dos Pais com o Transporte do Ônibus dos Pais

Os ônibus estão disponíveis para todos os alunos dentro das faixas de idade e distância da escola. Por
favor, certifique-se de encontrar as informações do seu ônibus e fazer os ajustes necessários devido a
cuidados infantis, etc. usando os formulários fornecidos pelo transporte. Além disso, converse com o
professor do seu filho sobre as mudanças.

PTO
A primeira reunião do PTO será realizada na quarta-feira, 21 de setembro, das 18h às 19h. O
Dr. Marotta e a Sra. Ibanez do escritório distrital participarão da nossa reunião. O objetivo do
distrito é que nosso pessoal distrital participe de uma reunião do PTO em cada escola este ano.
Este encontro estará disponível presencialmente na Biblioteca do BES e virtualmente.
Link da Reunião PTO 2022-2023

PTO Sorvete Social
Este foi um grande evento! Os alunos, as famílias e os funcionários se divertiram muito.
Obrigado voluntários do BES PTO!!!!

Vestido em camadas
Os dias já estão ficando mais frescos. Por favor, certifique-se de enviar seu filho com uma jaqueta ou
moletom todos os dias. Nós tentamos sair, desde que o tempo coopere. Não sairemos se estiver chovendo
ou houver uma ameaça de clima perigoso. Às vezes é difícil porque o tempo muda muito rapidamente. No
caso do recreio interno, as crianças recebem uma série de estações ou jogos e atividades em suas salas de
aula. Este ano, pedimos que as crianças não fiquem em seus chromebooks durante o recreio. Queremos
que as crianças socializem e brinquem com outras durante esse período. Seguiremos o gráfico que usamos
no ano passado para determinar o recesso ao ar livre. Vamos sair para o tempo no verde e no amarelo.

https://www.haverhill-ps.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNKor1-dDZwEcQYtQNaYqGiQlnQzM8I3xmwUicu9u7LMnX5w/viewform
https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/e/1FAIpQLSdawCJtSYTx7Sssi-gVaokKF5CWbH1iJ-tCy_zZ4C_YlGu5sA/viewform?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=op,wapp
http://meet.google.com/azu-nohn-ysq


Nova Biblioteca ESP
Esta semana recebemos a Sra. Fillion como nossa nova Biblioteca ESP. A Sra. Fillion está se
acostumando com nossa biblioteca e fará parceria com a Sra. Seibold para realizar um treinamento
voluntário em outubro. Esperamos encontrar alguns voluntários para ajudar na biblioteca a fazer check-in
e check-out de livros.

Treinamento Voluntário

Por favor, planeje participar desta reunião se você não pôde comparecer na primavera
passada. Traga seu ID emitido pelo estado para que possamos concluir as verificações
CORI

Datas importantes
21 de setembro de 2022 Reunião PTO Biblioteca BES
28 de setembro de 2022 Liberação antecipada para estudantes - Demissão às 11:35
4 de outubro de 2022 Treinamento de Voluntários

Fique bem.
Dian� Seibol�
Diretor


