
 
9/22/17 
 
 Dear ECC Families, 
 
Our students enjoyed a bonus week of summer.  Sundresses, shorts and 
tank tops were everywhere this week.  But we have only one week left of 
September and soon October's cooler and wetter weather will arrive.   It is 
not too early to practice taking off rain boots and putting on a pair of dry slip 
on shoes, and buttoning up and taking off rain jackets.  Students love 
feeling capable and independent and we support their development by 
helping them practice these activities.  
 
Mrs. Theresa Nitti is our ECC nurse.  Whenever a child is sent to the 
nurse's office, the nurse will send a note home in the child's daily folder.  If 
the visit requires more than a band-aid or ice pack, the nurse will call your 
home right away.  If your child is not feeling well, please consult the 
guidelines in the parent handbook to determine if your child should come to 
school or call or Nurse Nitti at 708-583-5860. Mrs. Nitti would also like to 
remind us that now is the time for an annual flu shot for members of your 
family.   
 
Please remember that this coming Tuesday, September 26th, is ECC 
Picture Day.  Please follow the directions on the Lifetouch order form to 
order your pictures.  Stop by the ECC office for another form or with any 
questions. 
 
The ECC PTO has begun our fall fundraiser.  Please participate in this 
activity that will support additional programming at the ECC.  The ECC 
PTO has already booked our Thanksgiving Puppet Show 
assembly.  Popcorn Palace orders are due by October 13th.  We 
appreciate your participation. 
 
Our PreK Stars of the Week are Sullivan Griffiths, Gabriel Trochimowicz, 
Ana Catalan, and Gabriella Ingraffia. 
 
Enjoy your weekend, 
 
Joanne Mourikes Rice, ECC Principal 
  



 

 
 9/22/17  
 
 
Estimadas Familias del Centro, 
 
Nuestros estudiantes disfrutaron de una semana extra de verano. Los 
pantalones cortos y camisetas de manga corta estaban por todas partes 
esta semana. Pero sólo queda una semana para septiembre y pronto 
llegará el clima más fresco y húmedo de octubre. No es demasiado 
temprano para practicar quitarse las botas de lluvia y ponerse un par  de 
zapatos secos, abotonarse y quitarse las chaquetas de lluvia. A los 
estudiantes les encanta sentirse capaces e independientes y apoyamos su 
desarrollo ayudándoles a practicar estas actividades. 
La Sra. Theresa Nitti es nuestra enfermera de ECC. Cada vez que un niño 
es enviado a la enfermería, la enfermera enviará una nota a casa en la 
carpeta diaria del niño. Si la visita requiere más que una bandolera o una 
bolsa de hielo, la enfermera llamará a su casa inmediatamente. Si su hijo 
no se siente bien, por favor consulte la informacion en el manual de padres 
para determinar si su niño debe venir a la escuela o llamar o enfermera 
Nitti al 708-583-5860. La Sra. Nitti también quiere recordarnos que ahora 
es el momento para una vacuna anual contra la gripe para los miembros 
de su familia. 
Por favor recuerde que este martes 26 de septiembre, es el Día de Fotos 
en nuestra escuela.  Siga las instrucciones en el formulario de Lifetouch 
para pedir sus fotos. Pare en la oficina de ECC para otro formulario o con 
cualquier pregunta. 
El PTO ECC ha comenzado nuestra recaudación de fondos de otoño. Por 
favor, participe en esta actividad que apoyará la programación adicional en 
el ECC. La PTO de ECC ya ha reservado nuestra asamblea de Títeres de 
Acción de Gracias. La orden del Palacio de las Palomitas se debe entrgar 
el 13 de octubre. Apreciamos su participación. 
 
Espero que disfrutan el fin de semana. 
 
Joanne Mourikes RIce, Directora del Centro 
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Drodzy Rodzice, 
 
Nasi uczniowie cieszyli się dodatkowym tygodniem letniej pogody. Wszędzie w szkole 
zobaczyć można było letnie sukieneczki, spodenki, koszulki z krótkimi rękawami. Ale 
nie zapominajmy, że pozostał nam tylko jeden tydzień września i wkrótce nadejdzie 
październik jesienna, chłodniejsza i mokra, pogoda. Nie jest więc za wcześnie 
rozpocząć naukę samodzielnego zdejmowania kaloszy i zakładanie suchej pary obuwia, 
czy też zapinania i rozpinania guzików w płaszczu przeciwdeszczowym. Uczniowie 
uwielbiają bycie samodzielnym i niezależnym, a my wspomagamy ich rozwój poprzez 
dostarczanie możliwości ćwiczenia tych umiejętności.   
Pielęgniarką w naszym ECC jest pani Theresa Nitti. Jeśli zdarzy się, że dziecko 
Państwa z jakiegoś powodu znajdzie się w jej gabinecie, pani Nitti wyśle do Państwa 
notatkę z informacją w folderze dziecka. Jeśli sytuacja wymaga czegoś więcej niż 
plaster czy zimny okład, pielęgniarka natychmiast do Państwa zadzwoni. Jeśli dziecko 
nie czuje się dobrze przed szkołą prosimy, aby korzystając z książki z informacjami dla 
rodziców, zdecydowali Państwo, czy powinno ono zostać w domu. Mogą też Państwo 
zatelefonować do pani pielęgniarki Nitti pod numer 708-583-5860. Pani Nitti przypomina 
też wszystkim, że nadszedł czas na coroczne szczepienie przeciwko grypie.  
Przypominam Państwu, że we wtorek, 26 września, ECC odwiedzi fotograf w związku z 
jesiennym Dniem Fotografii. Aby zamówić zdjęcia, proszę zapoznać się z informacjami 
zawartymi na formularzu z Lifetouch. Jeśli potrzebują Państwo formularz lub mają jakieś 
pytania, zapraszamy do naszego biura.  
Organizacja Rodziców i Nauczycieli, ECC PTO, rozpoczęła jesienną inicjatywę 
zbierania funduszy. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w tej inicjatywie i wsparcia w 
ten sposób dodatkowych programów w ECC. PTO zarezerwowało już przedstawienie 
teatru kukiełkowego z okazji Święta Dziękczynienia. Zamówienia na popcorn składać 
należy do dnia 13 października. Dziękujemy za udział w tej inicjatywie.  
 


