
 

 
 
 

    
   

    
                                                              

                                                         
                                   

                                           
                                                      

                    
              

 
   

Barbara Bocka, Acting Pri i lnc pa
January 26, 2018 

Dear ECC Families, 
This week many parents and children attended the Family Math Activity presented on Tuesday. Ms. Sahagun, our Bilingual Kindergarten Teacher, coordinates family activities throughout the year to bring children, parents, and staff together to learn and play. Be sure to mark your calendars for our next event, a celebration of Dr. Seuss, scheduled for Thursday, March 1, at 5 pm.
Kindergarten teachers began assessing student progress this week and the results will be shared on the February report cards. Conferences will be scheduled for some Preschool and Kindergarten students on February 14 and February 15, but parents may request a meeting with the teacher whenever they wish to talk about how their child is doing in school. 
Preschool Family Friday events are scheduled each month. This week Ms. Jelinek planned Yoga and calming sensory activities that everyone enjoyed. Please save the date for the next Preschool Family Friday on February 23. 
On Thursday, we celebrated the 100th Day of School. Kindergarten students created displays of100 items at home and proudly paraded through the school so that everyone could see their projects. Classroom activities centered on the many ways to represent 100. 
February 6 will be the day that our new science curriculum, STEMscopes, is showcased at a special family and community night event at Elm Middle School. There will be lesson demonstrations and refreshments. Please plan to join us from 5:30 pm to 7 pm for a fun and informative evening. 
Our Kindergarten Stars of the Week are Ricardo Collazo, Isabel Martinez, Khloe Constanza, Victor Valladares, Juliana Shemitraku, and Angella Alpizar. 
Our Preschool Stars of the Week are Sylvia Dabrowski, Frank Griffone, and Xavier Mascarinas. 



     
     

      
                                                                          

                                                                       
                                                         
                                                              
                                                             

                      
                  

  

Barbara Bocka, Acting Principal 
26 de enero del 2018 

Estimadas Familias del Centro ECC, 
Esta semana muchos padres y ninos asistieron al Evento Familiar de Matematicas presentada este pasado maertes. La Senora Sahagun, nuestra maestra Bilingue de Kindergarten, coordina las actividades familiares de todo el ano, para traer ninos, padres y personal para jugar y aprender juntos. Asegurese de marcar su calendario para que pueda asistir al proximo evento, la celebracion del Dr. Seuss, el jueves 1ro de marzo a las 5 pm. 
Las maestras del Kindergarten comensaron a evaluar el progreso de los estudiantes esta semana los resultados seran compartido con usted en el mes de febrero con las tarjetas de reporte. Las conferencias estan programadas para algunos estudiantes del preescolar y delkindergarten el 14 y 15 de febrero, pero algunos padres pueden pedir una reunion con lamaestra cuando deseen hablar sobre como su hijo esta haciendo en la escuela. 
El Evento Falimiar de viernes del preescolar se programa para cada mes. Esta semana la Senora Jelinek ha planeado una actividad de Yoga y relajamiento, la cual todos podran disfrutar. Por favor reserve el dia para nuestra proxima actividad Familiar Preescolar de los viernes que sera el dia viernes 23 de febrero. 
El jueves, estuvimos celebrando los 100 dias de clase. Los estudiantes del Kindergarten crearon en su casa unos maravillosos projectos de 100 objetos y muy orgullosos tuvimos una parada atravez de la escuela, para que todos vieran sus projectos. Las actividades de los salones de clase se centraron en varias formas de representar el numero 100. 
El 6 de febrero sera el dia de nuestro curriculo de ciencia, STEMscopes, es una noche especia de un evento especial familiar y de la comunidad en la escuela Elm Middle. Habra lecciones, demostraciones y algunos bocadillos. Por favor haga planes para acompanarnos de 5:30 pm a 7 pm para una tarde divertida e informativa. 
Nuestros Estudiantes Estrella de la Semana del Kindergarten son: Ricardo Collazo, IsabelMartinez, Khloe Constanza, Victor Valladares, Juliana Shemitraku y Angella Alpizar. 
Nuestros Estudiantes Estrella de la Semana del Preescolar son : Sylvia Dabrowski, Frank Griffone y Xavier Mascarinas. 



                                                              
   

 
 

   
                                                                                
                                                 

                        
                                               
                                                   
                                                           
                                    
 

Barbara Bocka, Acting Principal 
26 stycznia, 2018 

Dear ECC Families, 
W mijającym tygodniu wielu z Państwa wzięło udział w Rodzinnym Matematycznym Spotkaniu Edukacyjnym, które odbyło się w ostatni wtorek. Pani Sahagun, wychowawczynidwujęzycznej klasy zerowej, koordynuje organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych w ciągu roku szkolnego, zajęć, których celem jest zgromadzenie dzieci, rodziców i nauczycieli na wspólnej nauce poprzez gry i zabawy. Proszę zarezerwować już datę następnego spotkania. We czwartek, 1 marca, o godzinie 5 po południu, świętować będziemy urodziny Dr. Seuss. 
Nauczyciele klas zerowych rozpoczęli w tym tygodniu ocenianie postępów w nauce na zakończenie drugiego trymestru. Wynikami podzielimy się z Państwem na wysyłanych w lutym kartach postępów w nauce. W dniach 14 i 15 lutego część z rodziców będzie miała okazję

spotkać się z wychowawcą w czasie konferencji. Rodzice zawsze mogą poprosić o spotkanie z wychowawcą w celu porozmawiania o postępach w nauce dziecka. 
Każdego miesiąca mają miejsce Spotkania Rodzinne dla rodzin dzieci z grup przedszkolnych. W tym tygodniu tematyką była yoga i uspokajające zajęcia sensoryczne zaprezentowane przez panią Jelinek. Następne piątkowe Przedszkolne Spotkanie Edukacyjne będzie miało miejsce w 23 lutego. 

We czwartek celebrowaliśmy 100-tny dzień nauki w szkole. Uczniowie klas zerowych z dumą zaprezentowali wykonane w domu projekty- kolekcje 100 przedmiotów. Prezentacja miała miejsce w czasie parady po szkole. Zajęcia w klasach skupiały się w tym dniu wokół liczby 100 isposobów jej przedstawienia. 
6 lutego to dzień, w którym przedstawimy naszym rodzinom nowy program nauczania nauk przyrodniczych, STEMscopes, w czasie specjalnego wydarzenia w Elm MiddleSchool. Zaplanowane są demonstracje lekcji, a także poczęstunek. Proszę zaplanować udział wtym ciekawym i pouczającym wydarzeniu i dołączyć do nas od 5:30 pm do 7 pm. 
Gwiazdami Tygodnia w klasach zerowych są: Ricardo Collazo, Isabel Martinez, Khloe Constanza, Victor Valladares, Juliana Shemitraku i Angella Alpizar. W grupach przedszkolnych świętują natomiast: Sylvia Dabrowski, Frank Griffone i Xavier Mascarinas. 


