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Dear Parents, 

How incredible that we have arrived at Spring Break. We have had a wonderful winter 
season of learning, and now with the arrival of spring, we expect to see our students' 
growth pick up speed.  

Today's Spring Bonnet Parade was a colorful event and the mild weather was a great 
help. As usual, the creativity of our students was on full display! Thank you for your 
time in helping to prepare your bonnets and participate in today's event. A 
photographer from the Elm Leaves attended our parade so keep your eye on the paper 
for some great pictures! 

Our students enjoyed an incredible magic performance by Kevin Kelly the magician.  
Special thanks goes to our ECC PTO for funding this great assembly! 

When we return to school on April 3rd, we have a full schedule of events. Our first 
major event is our Someone Special Day on Thursday, April 13. For this event, your 
child may invite someone special to school to participate in a special classroom 
activity. A grandparent, aunt or anyone special to your child is invited to attend.  
There will be juice and cookies, and a classroom activity for your child to work on 
with their special guest. Someone Special Day will begin at 10 during the a.m. 
session and at 2 for the p.m. session. 

In April, there will also be a four-day weekend, with no school on Friday, April 14 and 
Monday, April 17.  

Our next ECC Family Event, Super Science!, will take place on Thursday, April 27. 
Morning families are invited to participate in a variety of science experiments from 11 
to 11:30 a.m., and p.m. families may participate from 11:30 to noon. Please return 
the reservation notice that will be sent out in April to ensure that we have adequate 
materials for our experiments.  

Our Staff Star of the Week is Ms. Lindsay Ferguson. Ms. Ferguson is an occupational 
therapist and has worked at the ECC for several years. She assists students with 
special needs with accessing the curriculum. Ms. Ferguson is very active and enjoys 
dancing, playing tennis and walking to extravagant meals. Ms. Ferguson will be 
getting married over spring break, on the beach in Miami. When she returns she will 
be Mrs. Stava! Congratulations, Ms. Ferguson.   

Our Kindergarten Students of the Week are Hamza Adi, Ethan Portillo-Kazmierski, 
Jaylinn Enamorado and Alessandro Chirinos.  
  
The entire staff of the ECC wish you and your family a happy and safe spring break, 
and we look forward to seeing you again on Monday, April 3.  



 

Queridos Padres, 

Qué increíble que hemos llegado a Las Vacaciones de Primavera. Hemos tenido una 
maravillosa temporada invernal de aprendizaje. 

El Desfile de Sombreros de Primavera de hoy fue un evento colorido y el clima hoy fue 
de gran ayuda. Como de costumbre, la creatividad de nuestros estudiantes estaba en 
plena pantalla! Gracias por su tiempo en ayudar a preparar sus capos y participar en 
el evento de hoy. Un fotógrafo de Elm Leaves asistio a nuestro desfile así que mantén 
tu ojo en el periodico para algunas fotos geniales! 

Nuestros estudiantes disfrutaron de una increíble actuación mágica de Kevin Kelly, el 
mago. ¡Agradecemos especialmente a nuestra ECC PTO por el financiamiento de esta 
gran asamblea! 

Cuando regresemos a la escuela el 3 de abril, tenemos un calendario completo de 
eventos. Nuestro primer gran evento es nuestro Día de Alguien Especial, el jueves, 13 
de abril. Para este evento, su hijo puede invitar a alguien especial a la escuela a 
participar en una actividad especial en el aula. Se invita a un abuelo, tía o cualquier 
persona especial de su hijo. Habrá jugo y galletas, y una actividad en el aula para que 
su hijo trabaje con su invitado especial. Este evento comenzará a las 10 durante la 
sesión de la mañana, y a las 2:00 para la sesión de la tarde. 

En abril, también habrá un fin de semana de cuatro días sin escuela - el viernes 14 de 
abril y el lunes 17 de abril. 

Nuestro próximo evento familiar es un evento de Super Ciencia! Tendrá lugar el jueves 
27 de abril. Las familias de la mañana están invitadas a participar en una variedad de 
experimentos científicos de 11 a 11:30 am, y las familias de la tarde pueden 
participar de 11:30 a mediodía. Por favor devuelva el aviso de reserva que será 
enviado en abril para asegurar que tengamos materiales adecuados para nuestros 
experimentos. 

Nuestros estudiantes Estrella de la semana del Kindergarten son Hamza Adi, Ethan 
Portillo-Kazmierski, Jaylinn Enamorado, y Alessandro Chirinos.  
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Drodzy Rodzice, 

Trudno w to uwierzyć, ale właśnie dotarliśmy do naszej Wiosennej Przerwy. Za nami udany, 
pełen nauki, sezon zimowy, a przed nami sezon wiosenny, w czasie którego spodziewamy się 
jeszcze większego przyspieszenia w postępach w nauce i rozwoju.   

Dzisiejsza Parada Wiosennych Kapeluszy była kolorowym wydarzeniem, a piękna pogoda 
bardzo nam w tym pomogła. Jak zawsze, mogliśmy podziwiać nadzwyczajną kreatywność 
naszych uczniów! Dziękuję Państwu za pomoc w przygotowaniu kapeluszy i udział w paradzie. 
Jednym z gości parady był reporter z Elm Leaves, więc proszę przejrzeć gazetę w 
poszukiwaniu ciekawych fotografii! 

Nasi uczniowie cieszyli się też niesamowitym przedstawieniem przygotowanym przez magika 
 Kevina Kelly. Specjalne podziękowania wysyłamy w stronę ECC PTO, które sponsorowało to 
przedstawienie! 
Po powrocie z ferii wiosennych, 3 kwietnia, czeka nas mnóstwo wydarzeń. Jednym z 
pierwszych, większych z nich, będzie Dzień Kogoś Specjalnego, Someone Special Day,  który 
będzie miał miejsce w czwartek, 13 kwietnia. W tym dniu przygotujemy specjalne zajęcia, na 
które Państwa dziecko może zaprosić kogoś ważnego w jej/jego życiu. Może to być babcia lub 
dziadek, ciocia, czy przyjaciel rodziny. W klasie będzie miał miejsce mały poczęstunek (sok i 
ciastka), a także wspólny projekt artystyczny. Someone Special Day rozpocznie się o 10 rano 
dla sesji porannej i o 2:00 dla sesji popołudniowej. 
W kwietniu czeka nas także czterodniowy długi weekend, z dniami wolnymi od zajęć w piątek, 
14 kwietnia i w poniedziałek, 17 kwietnia. 
Na czwartek, 27 kwietnia, planujemy kolejne spotkanie edukacyjne dla całej rodziny. Tematem 
spotkania będzie nauka, Super Science! Rodziny z grup porannych zaprosimy do udziału w 
eksperymentach w godzinach od 11 do 11.30. Na rodziny i dzieci z sesji popołudniowej czekać 
będziemy w godzinach od 11:30 do południa. Proszę pamiętać o zarejestrowanie się na to 
wydarzenie (ulotkę wyślemy w kwietniu), co pomoże nam w zaplanowaniu zakupów i 
przygotowaniu eksperymentów. 
Gwiazdą Tygodnia wśród naszej kadry jest pani Lindsay Ferguson. Pani Ferguson pracuje w 
naszej szkole od kilku lat jako specjalista od terapii zajęciowej. Pomaga uczniom ze specjalnymi 
potrzebami w procesie uczenia się i realizacji programów nauczania. Pani Ferguson jest bardzo 
aktywna i uwielbia taniec i grę w tenisa. Lubi też nietypową kuchnię. W czasie ferii wiosennych 
pani Ferguson wychodzi za mąż, a ślub będzie miał miejsce na plaży w Miami. Po powrocie z 
ferii będzie już panią Stava! Serdeczne gratulacje, pani Ferguson! 
W klasach zerowych Gwiazdami Tygodnia są: Hamza Adi, Ethan Portillo-Kazmierski, Jaylinn 
Enamorado i Alessandro Chirinos. 
Cała kadra naszego ECC życzy wszystkim Państwu udanej i bezpiecznej przerwy wiosennej! 
Do zobaczenia w poniedziałek, 3 kwietnia.    


