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Dear ECC Families,  
We have enjoyed the first week of October here at the ECC.   
In the month of October, ECC students learn about Fire Safety.  On Tuesday, October 
10th, all ECC students will visit the Elmwood Park Fire Department.  We will learn about 
fire trucks and ambulances, the equipment firefighters use to fight fires, and we will tour 
the firehouse.  Students love this exciting visit to the fire station.  October is also a great 
time for your family to develop your own fire safety plan.  Students will bring home an 
informative brochure to guide you in the development of your own home fire safety plan.  
This coming week, our Kindergarten students will enjoy their fall field trip to Goebbert’s 
Pumpkin Farm.  Please follow the directions sent home to your child from the 
kindergarten teacher.  When students return to school, they will incorporate their 
learning into classroom activities. 
The following week, our preschool students will be visiting Brookfield Zoo.  
Leyden Township’s Annual Food and Toy Drive has begun.  For Thanksgiving, the 
Leyden Township Administration will be distributing non-perishable food items, new 
clothes, sundry items, and new toys to residents of Leyden Township in need. Please 
send in your donations to the ECC office.  This is a wonderful opportunity to talk with 
your children about human needs and helping others.   
Are you interested in hearing more about what occurs online with our youth?  Do you 
want to learn how to keep your children safe online?  On Tuesday, October 17th, at 7 
pm in the auditorium at Elmwood Park High School.  Leyden Family Services has 
prepared an informative presentation on Cyberbullying.  
Please save the date!  The Early Childhood Center is preparing a Spooktacular 
Halloween event for Friday, October 27th, from 5:00 to 6:30 pm.  Children will enjoy a 
variety of fun Halloween activities and parents can learn effective reading strategies. 
More details to follow.  
Our Kindergarten Star of the Week is Sandra Czerkawski.  
Our PreK Stars of the Week are Nico Cassano, Liam Cancel, Lana Vargas, Viviana Pudlo 
and Zoe Gomez.   
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Estimadas familias del Centro ECC,  
Aquí en el  Centro ECC hemos disfrutado de la primera semana de octubre.   En el mes de octubre los estudiantes del Centro ECC aprenden sobre la Seguridad en Caso de 
Incendios.  El martes, 10 de octubre , todos los estudiantes del Centro ECC estaran visitando la Estación de Bomberos de Elmwood Park.  Aprenderemos sobre los camiones de bomberos, 
ambulancias y sobre el equipo que los bomberos usan para apagar los incendios, además de hacer un recorrido por toda la Estación de Bomberos.  A los estudiantes les encanta esta 
emocionante visita a la Estación de Bomberos.  El mes de octubre es un buen tiempo para que su familia pueda desarrollar un buen plan de Seguridad en caso de Incendios.  Los estudiantes traeran a casa un folleto, para que usted pueda usarlo como guia para preparar su propio plan 
de seguridad en su casa.  
Esta semana que viene, nuestros estudiantes del Kindergarten estaran disfrutando de su paseo 
de otoño a la finca de calabazas Goebbert.  Por favor siga las direcciones que se les envió a casa con su hijo departe de las maestras del kindergarten.  Cuando los estudiantes regresen a la escuela, estaran incorporando lo que aprendieron en las actividades de la clase. 
La semana siguiente, nuestros estudiantes del preescolar estaran visitando el zoológico  Brookfield.  
La colecta anual de juguetes y alimentos del Pueblo de Leyden ya comenzó.  Durante el Dia de Accion de Gracias, la Administracion del Pueblo de Leyden Township estará distribuyendo, artículos de alimento no perecibles, ropa nueva, artículos secos al sol y juguetes nuevos a los 
residentes del Pueblo de Leyden que estén en necesidad. Por favor envíe sus donaciones a la oficina del Centro ECC.  Esta es una oportunidad maravillosa de hablarle a sus hijos sobre las 
necesidades humanas y el ayudar a otros.   
?Está usted interesado en aprender más sobre que ocurre en línea con nuestros jóvenes?  ?Le gustaría aprender como mantener sus hijos seguros cuando navegan en línea?  Por favor 
acompáñenos el martes 17 de octubre a las 7 pm., en el auditorio de la escuela Superior de Elmwood Park. Los Servicios para la Familia del Pueblo de Leyden ha preparado una 
presentación informativa sobre  “Cyberbullying” (Ciberacoso).  
!Por favor reserve el dia!  El Centro ECC está preparando un evento Familiar “Spooktacular Halloween”, el viernes 27 de octubre de 5:00 a 6:30 pm.  Mas adelante se les dara mas 
detalles.  
Nuestros Estudiantes Estrella de la Semana del  Kindergarten son: Sandra Czerkawski 
Nuestros Estudiantes Estrella de la Semana del preescolar son: Nico Cassano, Liam Cancel, Lana Vargas, Viviana Pudlo y Zoe Gomez.  
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Drodzy Rodzice,  
Pierwszy tydzień października upłynął w ECC bardzo przyjemnie.    
Miesiąc październik to czas, kiedy w uczniowie ECC uczą się o bezpieczeństwie przeciwpożarowym. We wtorek, 10 października, wszyscy uczniowie udadzą się w odwiedziny 
do Departamentu Straży Pożarnej w Elmwood Park.  Będziemy mieli okazję dowiedzieć się więcej o wozach strażackich, ambulansach i przyrządach używanych przez strażaków. Odbędziemy też spacer po budynku straży. Nasi uczniowie co roku są tą wizytą bardzo 
podekscytowani. Nasza wycieczka to doskonała okazja, aby również w domu porozmawiać o bezpieczeństwie przeciwpożarowym i opracować plan na wypadek pożaru.  Uczniowie 
przyniosą do domu broszurę informacyjną, która może pomóc w opracowaniu takiego planu.   
W nadchodzącym tygodniu wszyscy uczniowie klas zerowych z radością udadzą się na jesienną wycieczkę na dyniową farmę, Goebbert’s Pumpkin Farm.  Proszę zwrócić uwagę na 
informacje i wytyczne wysłane do Państwa przez wychowawców klas. Po powrocie z wycieczki uczniowie wykorzystają zdobyte informacje i doświadczenia w czasie zajęć w klasie.  
W kolejnym tygodniu na wycieczkę pojadą uczniowie klas przedszkolnych. Odwiedzą oni Brookfield Zoo.  
Zarząd Stowarzyszenia Miast Leyden rozpoczął już zbiórkę żywności i zabawek dla 
potrzebujących. W okresie Święta Dziękczynienia stowarzyszenie rozprowadzi zebraną żywność, nowe ubrania zabawki i inne, do rodzin, które potrzebują wsparcia. Proszę wysłać 
wszelkie donacje do naszego biura w ECC. Akcja ta stanowi doskonałą okazję do porozmawiania z dziećmi o potrzebach innych i potrzebie niesienia pomocy.    
Czy są Państwo zainteresowani informacjami na temat aktywności młodych na internecie? Czy 
chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat zapewnienia im bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni? Proszę dołączyć do nas we wtorek, 17 października, o godzinie 7 wieczorem 
w audytorium szkoły średniej Elmwood Park. Organizacja Leyden Family Services przygotowała pełną informacji prezentację na temat zjawiska cyberprzemocy.   
Proszę zapisać datę w kalendarzu. ECC, Early Childhood Center, przygotowuje pełną niespodzianek i zabawy noc halloweenową pod nazwą Spooktacular Halloween. Będzie ona miała miejsce w piątek, 27 października, w godzinach od 5:00 do 6:30 pm.  Wkrótce otrzymają 
Państwo więcej informacji.   
Gwiazdą Tygodnia w klasach zerowych jest Sandra Czerkawski, a swój tydzień w grupach 
przedszkolnych obchodzą:  Nico Cassano, Liam Cancel, Lana Vargas, Viviana Pudlo i Zoe Gomez. 


