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Dear ECC Families,  

Happy December! 

Have you reserved a spot for this Friday’s Art Event?  There is still space if you would like to 
participate in our Family Art activity this Friday from 11 to noon in our All Purpose room. 
Families will be making a Cotton Ball Snowman and a Winter Themed Snow Globe.  Please call 
our office at 708-583-5860 and let us know how many people will attend so that we can be 
sure to have enough supplies! 

There is still time to make a small donation to the PTO Winter Concert Basket Raffle.  Please 
send in a small item to your child’s teacher to be included in the classroom raffle basket.  All 
items are due no later than December 9th. 

ECC students have begun practicing for the ECC Winter Concert scheduled for Monday, 
December 19th, from 6 to 7 pm in the John Mills gymnasium.  John Mills School is located at 
2824 N. 76th Avenue.  There is a parking lot behind the school and in front of the school.  Each 
classroom will perform.  Preschoolers will perform during our first act. The ECC PTO will hold 
the Basket Raffle during the intermission.  Our second act will include all Kindergarten 
performances.   If you would like to purchase tickets for the PTO raffle baskets, please 
remember to bring cash.   Tickets will be sold before the start of the concert, from 5:30 to 6 
pm. Tickets cost $1.00.  M.A.P. Party Productions will tape the performance.  DVD’s can be 
ordered at the event and cost $15.00.  Cash or check will be accepted with your order.  DVD’s 
will be sent home in January. 

Our Kindergarten Stars of the Week are Nevaeh Hale, Jaiden Jaramillo, Alina Cardenas, Catlin 
Bednar, Sophia Braglia and Axel Colindres. 

Our Preschool Stars of the Week are Mikaela Obena, Jaxon Shelhamer, Finn Cahill, Mario 
Calderon and Sophia Schak. 

Mrs. Udell is our Teacher Star of the Week.  Mrs. Udell teaches our Extended Day Kindergarten 
program. She earned her Early Childhood Degree from Concordia University in River Forest.  
She has been teaching in Elmwood Park since 1994. Mrs. Udell has taught Toddlers, 
Preschoolers and Kindergarteners. Mrs. Udell enjoys spending time outdoors camping and 
hiking with her husband and three children. Her favorite color is pink and she loves to laugh, 
sing, and read.  
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Drodzy Rodzice, 
Udanego miesiaca grudnia! 

Czy zarezerwowali juz Panstwo miejsce w naszym wydarzeniu artystycznym w nastepny 
piatek? Jesli nie, to nadal jest mozliwosc wziecia udzialu w wydarzeniu artystycznym dla calej 
rodziny, ktore odbedzie sie w piatek, w godzinach od 11 do 12 w Sali Wielofunkcyjnej w 
naszej szkole. Rodzice i dzieci wykonywac beda balwana z kulek waty i globus o tematyce 
zimowej. Prosze o zatelefonowanie do naszego biura i poinformowanie, ile osob wezmie 
udzial w projekcie, abysmy mogli zakupic potrzebne materialy. Nasz telefon to: 708-583-5860.   

Nadal istnieje mozliwosc zlozenia drobnej donacji na loterie fantowa organizowana przez 
Organizacje Rodzicow i Nauczycieli, PTO. Loteria odbedzie sie w trakcie Koncertu Zimowego. 
Upominki nalezy wyslac do nauczyciela Panstwa dziecka. Klasy przygotowuja koszyczki do 
wylosowania. Ostatni dzien przyjmowania donacji to 9 grudnia.  

Uczniowie ECC rozpoczeli juz przygotowania do Koncertu Zimowego ECC zaplanowanego na 
poniedzialek, 19 drudnia, w godzinach od 6 do 7 wieczorem, w sali gimnastycznej szkoly 
podtawowej John Mills. Szkola John Mills miesci sie przy 2824 N. 76th Avenue. Miejsca do 
parkowania znajduja sie za I z przodu budynku. W koncercie biora udzial wszystkie dzieci. 
Grupy przedszkolne wystapia w pierwszej czesci. W przerwie ECC PTO przeprowadzi 
losowanie. Druga czesc koncertu zawierac bedzie wystepy klas zerowych. Jesli chca Panstwo 
zakupic losy na loterie prosze pamietac o zabraniu ze soba gotowki. Losy w cenie $1 
sprzedawane beda przed koncertem, w godzinach od 5:30 do 6 pm.  Koncert bedzie filmowala 
M.A.P. Party Productions. DVD z nagraniem dostepne bedzie w cenie $15.00. Zaplacic mozna 
bedzie gotowka lub czekiem. Plyty DVD wyslemy do domu w miesiacu styczniu. 

Wsrod gwiazd tygodnia w klasach zerowych sa: Nevaeh Hale, Jaiden Jaramillo, Alina 
Cardenas, Catlin Bednar i Axel Colindres. Wsrod przedszkolakow swietuja: Mikaela Obena, 
Jaxon Shelhamer, Finn Cahill, Mario Calderon i Sophia Schak. 

Gwiazda tygodnia wsrod nauczycieli jest pani Udell. Pani Udell uczy program nazywany 
Przedluzonym Dniem - Extended Day Kindergarten. Pani Udell posiada licencjat z pedagogiki 
przedszkolej z Concordia University w River Forest. W Elmwood Park uczy od roku 1994. Jej 
doswiadczenie zawodowe obejmuje prace z dwulatkami, przedszkolakami i uczniami klas 
zerowych. Pani Udell najbardziej lubi spedzac czas na swiezym powietrzu, biwakowanie, 
wedrowanie, razem z mezem i trojka dzieci. Jej ulubiony kolor to rozowy. Kocha tez smiac 
sie, spiewac i czytac.   


