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Dear ECC Families,  
We started our week in summer and it has ended with fall weather.  Luckily, without 
rain, our students enjoyed our outdoor park all week.  Students are able to participate 
more fully and more safely in our park and school program when they are wearing 
close-toed, comfortable shoes.    
Please remember that our PTO fall Popcorn fundraiser is due October 13th.  Stop by 
the office if you want more information and are interested in getting involved in the ECC 
PTO.  This fall fundraiser will provide funds for our Marionettes assembly in 
November.  It is also assisting with the cost of our fall Kindergarten field trip.    
ECC staff is busy preparing for our Spooktacular Halloween event on Friday, October 
27th, from 5pm to 6:30 pm.  Come in costume, enjoy the many activities we have 
planned including a teacher led reading strategy session to help parents make reading 
time at home more effective….. 
We will also have a pumpkin decorating contest.  Please paint or decorate a pumpkin in 
the style of your child’s favorite story character.  Pumpkins may be brought in beginning 
Monday, October 23rd.  Judging will take place during our Spooktacular event.    
Our Kindergarten star of the Week is Ivan Gomez. 
Our PreK Stars of the Week are Kaja Marcisz,Teona Masha Urosevic, Jennifer Reyes, 
and Alan Torres.  
Please have a safe and wonderful weekend,  
Joanne Mourikes Rice, ECC Principal  
Dates to Remember 
Monday, October 9th - No School, Columbus Day 
Tuesday, October 10th - Fire Station Visits 
Wednesday 10/11 or Thursday, 10/12 - Kindergarten visit to Goebbert’s Pumpkin Farm 
Friday, October 20 - PreK Visit to Brookfield Zoo 
Thursday, October 26th - Picture Re-take Day 
Friday, October 27th - Spooktacular Event 5pm - 6:30pm   



 

 
 9/29/17  
 
Estimadas Familias Del Centro ECC,  
Comenzamos nuestra semana con temperaturas de verano y la terminamos con temperaturas de otono.  Por suerte no hubo lluvia y nuestros estudiantes pudieron disfrutar de jugar en el parque toda la semana.  Los estudiantes pueden participar mas completamente y con 
seguridad de jugar en el parque y participar en el programa de la escuela, si llevan puestos   zapatos comodos y cerrados. 
Por favor recuerde que nuestra actividad de recolectar fondos para el otono de nuestra PTO se vence el 13 de octubre.  Por favor pase por nuestra oficina si usted desea mas informacion sobre como participar o ser parte de la PTO del Centro ECC.  La actividad de recoleccion de 
fondos de otono proveera fondos para nuestra asamblea de Marionetas en el mes de noviembre.  Tambien nos ayudara con los gastos del paseo de otono del Kindergarten.    
El personal del Centro ECC esta ocupado con la preparacion de nuestro evento familiar “Spooktacular Halloween” el viernes, 27 de octubre de 5 a 6:30 pm.  Venga con su disfraz y 
disfrute de las muchas actividades que hemos planeado inclullendo una session de estrategia de lectura dirigida por una maestra, para ayudar a los padres a hacer del tiempo de lectura en casa una mas efectiva.….. 
Tendremos ademas un concurso de decoracion de calabazas.  Por favor decore o pinte una calabaza en el estilo del personaje de historia favorito de su hijo.  Pueden traer las calabazas 
comenzando el lunes 23 de ocutbre.  La calabaza ganadora se escojera durante el dia del evento familiar “Spooktacular”.   Nuestros estudiantes Estrella de la Semana del Kindergarten son: Ivan Gomez. 
Nuestros estudiantes Estrella de la Semana del preescolar son: Kaja Marcisz, Teona Masha Urosevic, Alan Torres and Jennifer Reyes.  
Por favor disfrute de un fin de semana seguro y divertido,  
Joanne Mourikes Rice, ECC Principal  
Dias para recordar: 
Lunes, 9 de octubre - No hay clases, Dia de Christobal Colon Martes, 10 de octubre - Visista a la Estacion de Bomberos 
Miercoles 11/10 o Jueves, 12/10 - Paseo del Kindergarten a la finca de Calabazas Goebbert Viernes, 20 de octubre - Paseo del PreK al zologico Brookfield Jueves, 26 de octubre -  Dia para la Re-toma de fotos 
Viernes, 27 de octubre - Evento Familiar “Spooktacular” de  5 - 6:30  
 
 
 
 
 
 



 

                                                          Joanne Mourikes Rice 
Dyrektor 
29 września, 2017 
 
 
Mijający tydzień rozpoczęliśmy letnią, a zakończyliśmy jesienną pogodą. Na szczęście 
obyło się bez deszczu, więc nasi uczniowie cieszyli się możliwością zabawy w parku, na 
świeżym powietrzu. Przypominam, że w pełnym uczestnictwie w zabawach w parku i w 
zachowaniu bezpieczeństwa pomagają uczniom wygodne buty z zakrytymi palcami.    
Proszę pamiętać, że do dnia 13 października organizacja PTO przyjmuje zamówienia 
na popcorn, które są częścią jesiennej kwesty na rzecz naszej szkoły. Wszystkich 
rodziców zainteresowanych pracą na rzecz szkoły w ECC PTO zapraszam do biura, 
gdzie uzyskać mogą Państwo więcej informacji. Jesienna sprzedaż popcornu pomoże 
nam zebrać pieniążki na przedstawienie marionetek w listopadzie. Fundusze te pokryją 
też część kosztów wycieczki klas zerowych.    
Pracownicy ECC przygotowują się już do spotkania z rodzinami z okazji Halloween, do 
Spooktacular Halloween, które będzie miało miejsce w piątek, 27 października, w 
godzinach od 5 do 6:30 wieczorem. Zapraszamy wszystkich do przyjścia w 
przebraniach i wzięcia udziału we wspólnej zabawie. Jednym z punktów programu 
będzie też możliwość poznania różnych strategii do wykorzystania w czasie czytania z 
dzieckiem w domu. Szykujemy też konkurs na najlepiej udekorowaną dynię. 
Zachęcamy do udekorowania dyni w temacie ulubionej postaci książkowej czy filmowej 
dziecka. Udekorowane dynie przynosić będzie można od poniedziałku, 23 października. 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czasie piątkowej imprezy.  
Naszą Gwiazdą Tygodnia w klasie zerowej jest Ivan Gomez. W przedszkolu swój 
specjalny tydzień obchodzą Kaja Marcisz,Teona Masha Urosevic, Jennifer Reyes i Alan 
Torres. 
Życzę Państwu bezpiecznego i udanego weekendu.   
Daty do zapamiętania:  
Poniedziałek, 9 października - nie ma szkoły,  Columbus Day 
Wtorek, 10 października - wizyta w Straży Pożarnej 
Środa, 11 października i czwartek, 12 października - wycieczka klas zerowych do 
Goebbert’s Pumpkin Farm 
Piątek, 20 października - wycieczka PreK do Brookfield Zoo 
Czwartek, 26 października - możliwość ponownego zrobienia zdjęć  
Piątek, 27 października - Noc Halloweenowa,  5pm - 6:30pm  


