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Dear ECC Families, 

Thank you to all our families who came out on a cold Thursday evening to celebrate Dr. 
Seuss’s birthday. The oobleck was stretchy, the stories were entertaining and the green 
eggs and ham were deemed delicious! We all look forward to next year’s celebration.    

Our next monthly family event will be our ”Fun with Science” event. Our kindergarten 
team is implementing our new science program, Stemscopes.  Join us on Tuesday, April 
25, as we make exciting science discoveries…. 

Thank you to all our families for your cooperation as we implement enhanced safety 
procedures throughout the school. We apologize for any inconvenience and appreciate 
your understanding. 

ECC students participated in a “Walk to Safety” drill today. If there is ever a safety 
hazard in our building and we need to evacuate, all classrooms and students will 
regroup at the Parks and Recreation Center. Our walking drill today was quick, quiet 
and successful.  

Late in March we also have scheduled our annual tornado drill and our final fire drill with 
the Elmwood Park Fire Department. 

Please see your child’s folder today for information about ECC Spring Picture Day on 
Friday, March 17. 

The ECC PTO Spring Fundraiser is currently underway. Orders are due this Monday, 
March 6. Thank you for your help with this annual fundraiser.  Proceeds will go toward 
paying for buses for our spring field trips and to pay for our Kevin Kelly Magician 
assembly on March 24. 

The ECC Faculty Star of the Week is Ms. Rosie Diaz. This is Ms. Diaz’s third year 
working with kindergarten and preschool students at the ECC. In the morning Ms. Diaz 
works with preschool students. In the afternoon, Ms. Diaz assists in Mrs. Udell’s 
kindergarten classroom. Mrs. Udell was Ms. Diaz’s preschool teacher! In her free time, 
Ms. Diaz enjoys spending time with friends and family. She also loves learning new 
languages and learning about the different cultures that make our world such a beautiful 
place.  

Our Kindergarten Star of the Week is Fabian Segura, Sophia Lopez, Jayden Hernandez 
and Tyson Ruggles. 

Our Pre-K Star of the Week is Frank Griffone. 



 

Estimadas Familias del Centro ECC,  

Queremos agradecerles a las toda las familias que nos acompañaron este jueves en la tarde 
pese a las temperaturas frías a celebrar el Cumpleanos del Dr. Seuss.  !El Oobleck era 
gomoso, las historias fueran entretenidas y los huevos verdes con jamón estaban deliciosos! 
Todos esperamos con anhelo la próxima celebración del año que viene. Nuestro próximo 
evento mensual Familiar será “Diversión con Ciencia. Nuestro equipo de kindergarten está 
implementando un nuevo programa de ciencias llamado Stemscopes. Acompáñenos el martes 
25 de abril a medida que hacemos descubrimientos emocionantes…. 

Muchas gracias a todas las familias por ayudarnos a implementar mejores procedimientos de 
seguridad a través de nuestra escuela. Les pedimos disculpas por alguna inconveniencia y 
apreciamos mucho su cooperación.  Los estudiantes del Centro ECC participaron hoy en un 
simulacro de “Caminar en Seguridad”.  Si es que en el futuro hubiera un peligro de seguridad 
en nuestro edificio, todos estaremos evacuando el edificio y todos los estudiantes de las 
diferentes aulas y sus maestras, se estaran agrupando en el Centro de Parques y Recreos. 
Nuestro simulacro de de Caminar en Seguridad de hoy fue corto, silencioso y exitoso. Más 
tarde en el mes de marzo, tenemos también programado un simulacro de seguridad en caso de 
un incendio con el Departamento de Bomberos de Elmwood Park. 
  
Por favor vea la carpeta de su hijo hoy para más información sobre las fotos de Primavera del 
Centro ECC que sera el dia viernes 17 de marzo del 2017. 

La actividad para recolectar fondos de Primavera de la  PTO del Centro ECC ya va de camino. 
Las órdenes se vencen este lunes 6 de marzo. Muchas gracias por su ayuda con esta actividad 
anual de recolección de fondos. Las ganancias de esta actividad se usarán para pagar los 
autobuses para nuestros paseos de primavera y para pagar por la asamblea del Mago Kevin 
Kelly el 24 de marzo. 

Nuestro personal Estrella de la Semana es la senorita Rosie Diaz. Este es el tercer año de la 
señorita Díaz estar trabajando con estudiantes del kindergarten y del preescolar en el Centro 
ECC. En la mañana las senorita Díaz trabaja con estudiantes del preescolar. En la tarde la 
señorita Diaz sirve de ayudante en el aula de la Señora Udell. !La Señora Udell fue la maestra 
de preescolar de la señorita Díaz! En su tiempo libre la señorita Díaz disfruta de pasar tiempo 
con su familia y amigos. Ella también disfruta de aprender nuevos lenguajes y diferentes 
culturas, las cuales hacen de nuestro mundo un lugar hermoso.       



                         
Joanne Mourikes Rice  
Dyrektor 
3 marca 2017 

Drodzy Rodzice, 

Dziękuję wszystkim naszym rodzinom, które przyszły do szkoły w zimny czwartkowy wieczór 
aby celebrować urodziny Dr. Seuss. Oobleck był rozciągliwy, przeczytane książeczki 
dostarczyły rozrywki, a zielone jajka z szynką zostały uznane za smakowite! Już teraz z 
niecierpliwością oczekujemy na przyszłoroczne urodziny.  Nasze następne wydarzenie 
przeznaczone dla całej rodziny to ”Fun with Science”, zabawa z nauką. W tym roku program 
materiału w klasach zerowych wprowadził nowy rozkład nauczania przyrody, Stemscopes. 
Zapraszamy do dołączenia do nas we wtorek, 25 kwietnia, na przygodę z naukę i 
eksperymenty… 

Dziękuję wszystkim rodzinom za pomoc i współpracę we wprowadzeniu i umocnieniu procedur 
związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w naszym budynku. Przepraszam za jakiekolwiek 
niedogodności i jestem wdzięczna za Państwa zrozumienie.   

W dniu dzisiejszym uczniowie ECC wzięli udział w specjalnym wydarzeniu, ćwiczeniach pt. 
“Walk to Safety”. Jeśli kiedykolwiek będziemy musieli opuścić budynek z powodu grożącego 
niebezpieczeństwa w środku, wszyscy uczniowie spotkają się ponownie w domu kultury obok, w 
budynku Parks and Recreation. Dzisiejsze ćwiczenia były szybkie, spokojne i zakończyły się 
sukcesem. Pod koniec marca przećwiczymy też zachowanie na wypadek tornado, a także 
ostatnie już ćwiczenia przeciwpożarowe nadzorowane przez straż pożarną w Elmwood Park.   
W folderach dzieci znajdą dziś Państwo informacje na temat ponownych, wiosennych tym 
razem, fotografii, które odbędą się w piątek, 17 marca.  

Obecnie ma miejsce wiosenna akcja naszego ECC PTO, mająca na celu zgromadzenie 
funduszy na rzecz szkoły. Zamówienia z katalogów złożyć  należy w poniedziałek, 6 marca. 
Dziękuję za Państwa zamówienia. Uzyskane fundusze pokryją koszt transportu na wycieczki, a 
także spotkanie z magikiem Kevinem Kelly, w dniu 24 marca.  

Gwiazda Tygodnia ECC jest pani Rosie Diaz.Ten rok jest trzecim rokiem jej pracy z uczniami 
klas zerowych i grup przedszkolnych. Z rana pani Diaz pomaga przedszkolakom, a po południu 
pracuje z panią Udell z grupą zerówkowiczów. Pani Udell była wychowawczynią pani Diaz w 
przedszkolu! W wolnym czasie pani Diaz uwielbia spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. 
Interesują ją też inne języki i kultury, które sprawiają, że świat jest piękny. W klasach zerowych 
świętują Fabian Segura, Sophia Lopez, Jayden Hernandez i Tyson Ruggles, a w przedszkolu 
Frank Griffone. 


