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May 12, 2017 

Dear ECC Families, 

We had a great turnout on Tuesday for our Spring Open House! Thank you for visiting 
our school to see our exciting happenings. If you know of any Elmwood Park child who 
will be turning 5 on or before Sept. 1, please let their parents know to contact the ECC 
for information on registering their child for kindergarten. Our phone number is 
708-583-5860. New registration for preschool and kindergarten is currently being 
accepted. 

Many of our kindergarten and preschool students enjoyed their spring field trips 
today. Our remaining kindergarten students will be visiting the Kohl Museum this coming 
Wednesday. We thank our ECC PTO for providing the buses for our spring field trips. If 
your child will be enrolled this coming year at the ECC, please consider joining the ECC 
PTO and contributing to the educational opportunities this great organization offers all 
ECC students. There are two more activities for this year that our ECC PTO is 
sponsoring. Our Wonderful World of Reptiles assembly on May 22 is funded by the ECC 
PTO, and our last day of school ice cream/popsicle treat is also sponsored by the PTO.  

On Thursday, May 18, Elmwood Park Public Library Librarians will be visiting the ECC 
to speak with all of our students about the Elmwood Park Library Summer Reading 
Program. Visiting the library on a regular basis over the summer is a great way to 
support your child’s continuing literacy development while we are on summer break. In 
addition to great reading material, the Elmwood Park Public Library offers storytimes 
and a wide variety of summer programs and family activities. The Elmwood Park Public 
Library librarians will be sending home information about their summer programs with 
each child on Thursday, after their presentation.   

We are definitely coming to the end of our school year. The week of May 22 is our last 
week of school. Our last day of classes is Thursday, May 25, and that is a full day of 
classes. Please pay close attention to your classroom newsletter for specific information 
about the classroom events of the last week.   



 

Estimadas Familias del Centro ECC, 

!Tuvimos muy buen apoyo el martes para nuestro “Casa Abierta de Primavera”! Muchas 
gracias por visitar nuestra escuela y ver todo lo maravillosa que es.  Si usted conoce 
algún niño/a que viva en Elmwood Park y sea de unos 5 años de edad en o antes del 
1ro de septiembre, por favor déjele saber a sus padres, que venga al Centro ECC, para 
obtener más información sobre cómo registrar as su hijo/a para el kindergarten. 
Nuestro número de teléfono es 708-583-5860.  Las nuevas registraciones para el entrar 
al preescolar y el kindergarten están siendo aceptadas ahora. 

Varios de nuestros estudiantes de kindergarten y preescolar, disfrutaron hoy, de su 
paseo de primavera.  Los demás estudiantes del kindergarten estaran visitando el 
Museo de Ninos Kohl, el miércoles que viene. Un agradecimiento especial a nuestra 
PTO del Centro ECC, por proveer los autobuses para los paseos de primavera.  Si su 
hijo/a se va a inscribir para asistir al Centro ECC, el año que viene, por favor considere 
el ser parte de la PTO del Centro ECC y contribuir a las oportunidades educativas que 
esta maravillosa organización ofrece a todos los estudiantes del Centro ECC.  Hay 2 
actividades más que nuestra PTO del Centro ECC estara auspiciado.  Nuestra 
asamblea de “El Maravilloso Mundo de los Reptiles”, el 22 de mayo, se hará posible 
gracias a los fondos de nuestra PTO del Centro ECC, además de las paletas y helados 
en nuestro ultimo dia de clases, que ha sido auspiciado por nuestra PTO. 

El jueves 18 de mayo, Los Bibliotecarios de la Biblioteca Pública de Elmwood Park, 
estaran visitando el Centro ECC, para hablar con nuestros estudiantes, sobre el 
Programa de Lectura de Verano de la biblioteca de Elmwood Park.  El visitar la 
biblioteca regularmente durante el verano, es una manera maravillosa de apoyar el 
desarrollo literario de su hijo/a mientras está en su receso de verano.  Además de tener 
materiales de lectura maravillosos, la biblioteca Pública de Elmwood Park, ofrece 
tiempo de historias y una gran variedad de programas de verano y actividades 
familiares.   Lo bibliotecarios de la Biblioteca Pública de Elmwood Park, estaran 
enviando información sobre sus programas de verano, con cada estudiante el jueves, 
después de su presentación. 

Estamos definitivamente llegando al final de este año escolar.  La semana del 22 de 
mayo, es nuestra última semana de clases.  Nuestro último de clases es el jueves 25 
de mayo y ese sera un dia completo de clases.  Por favor preste atención especial a los 
boletines que recibe de su aula, para información específica sobre los eventos para la 
última semana. 



 

Joanne Mourikes Rice  
Dyrektor 

12 maja 2017 

Drodzy Rodzice, 

W ostatni wtorek zaprosiliśmy Państwa na nasz wiosenny Dzień Drzwi Otwartych. 
Dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili naszą szkołę, aby dowiedzieć się co dzieje się w 
ECC. Jeśli znają Państwo rodziny z Elmwood z dziećmi, które przed lub 1 września 
ukończą 5 lat, proszę powiadomić ich, że mogą skontaktować się z ECC i zasięgnąć 
informacji o rejestracji do klas zerowych. Nasz numer telefonu to 708-583-5860. 
Akceptujemy obecnie rejestrację nowych uczniów do przedszkola i klas zerowych. 

W dniu dzisiejszym przedszkolaki i niektórzy zerówkowicze cieszyli się udziałem w 
wiosennych wycieczkach szkolnych. Pozostali uczniowie klas zerowych odwiedzą Kohl 
Museum w najbliższą środę. Dziękujemy serdecznie organizacji ECC PTO za 
sponsorowanie transportu na te wycieczki. Jeśli Państwa dziecko uczęszczało  będzie 
do ECC w następnym roku, proszę rozważyć przyłączenie się do ECC PTO i 
zaangażowanie się w pracę, której celem jest min. stworzenie dodatkowych okazji 
edukacyjnych dla wszystkich uczniów naszego ECC. W bieżącym roku szkolnym 
pozostałe jeszcze dwa wydarzenia, które sponsorowane będą przez organizację ECC 
PTO. Cudowny Świat Gadów odwiedzi nas z pokazem gadów w poniedziałek, 22 maja. 
PTO zafunduje również lodowy deser w ostatnim dniu roku szkolnego. 

We czwartek, 18 maja, odwiedzą nas pracownicy biblioteki publicznej Elmwood Park. 
Przedstawią oni specjalny program czytelniczy organizowany dla dzieci w czasie lata. 
Regularne odwiedzanie biblioteki w czasie wakacyjnych tygodni pozwoli dzieciom 
kontynuować rozwój umiejętności czytania i pisania. Oprócz materiałów do czytania, 
biblioteka oferuje też spotkania, w czasie których czytana jest literatura dziecięca, a 
także organizuje inne zajęcia przeznaczone dla całej rodziny. Po czwartkowej 
prezentacji pracownicy biblioteki publicznej Elmwood Park  wyślą z dziećmi informacje o 
różnych propozycjach przygotowanych na zbliżające się lato. 

Definitywnie zbliżamy się do końca roku szkolnego. Poniedziałek, 22 maja, rozpocznie 
ostatni tydzień szkoły. Nasz ostatni dzień, 25 maja, będzie regularnym pełnym dniem w 
szkole. Proszę zwrócić szczególną uwagę na list z aktualnościami wysyłanym do 
Państwa od wychowawców klas, który zawiera szczegóły odnośnie wydarzeń 
klasowych ostatnich dni roku szkolnego. .   


