
 

 

 

    

   

 

   

                  
              

                
                

           

                
                

                    
                
                 
     

                 
           

                 
               

                 
               

       

            
    

 

          

             

         

       

           

  

Barbara Bocka, Acting Principal 

April 26, 2018 

Dear ECC Families, 

As the weather warms outside, our school is full of the signs of spring. In Preschool, caterpillars 
have spun themselves into the chrysalis stage on their journey through metamorphosis – soon 
to emerge as butterflies! Kindergarten students have studied the life cycle of seeds and are 
delighted with the tender plants that they are now taking home. Hands-on science is opening 
their young minds to the wonders of the world around us. 

Next week, Wednesday, we will open our school doors to families with children who will be 
new to the Early Childhood Center next year. We welcome students who will be entering 
Preschool or Kindergarten to visit us from 5:00 pm – 6:00 pm. Staff will be here to talk about 
our curriculum, give tours of the building, and answer questions. Starting school or entering a 
new grade is very exciting and we want our visitors to see what a welcoming community we 
have here in District 401. 

Please park in a designated space when bringing your child to school or picking your child up. 
Double parking in the street endangers students and drivers. 

There is no school for students tomorrow, Friday, April 27. The staff will be involved in 
professional development to be informed about issues that affect our schools. We will also 
have the opportunity to work as grade level teams to plan to implement our new language arts 
curriculum called Ready Gen. Our District is modernizing and meeting the changing needs of 
our students to prepare them for success! 

Our Kindergarten Stars of the Week are Laina Zamudio, Serenity Concepcion, Veda Portillo-
Kazmierski, and Kacper Rozanski. 

April 27 Teacher Institute Day – No classes for students 

May 2 Open House for New Students, 5:00 pm – 6:00 pm 

May 7 First Grade Visits for Kindergarten Students 

May 15 & 16 Kindergarten Field Trips 

May 22 Kindergarten End-of-the-Year Celebration, EPHS, 9:30 am & 1:30 pm 



 
 

    

     

     

               
                  

                
                 

                
            

               
             

               
                  

                
                

              

                  
               

      

                
            

              
             
             

      

            
       

              

            

            

           

               

  

Barbara Bocka, Principal Interino 

26 de abril del 2018 

Estimadas Familias del Centro ECC, 

A Medida que la temperatura calienta afuera, nuestra escuela se llena con señales de la 
primavera. En Preescolar, las orugas ya se convirtieron en su etapa de crisálidas, en su viaje a 
través de la metamorfosis – !y muy pronto se convertirán en mariposas! Los estudiantes de 
Kindergarten han estudiado el ciclo de vida de las semillas y están maravillados con sus tiernas 
plantitas, las cuales se llevarán a casa. Sus experiencias de práctica-directa con la ciencia, está 
abriendo sus pequeñas mentes a las maravillas del mundo que nos rodea. 

La próxima semana, el miércoles, abriremos nuestras puertas de la escuela, a las familias con 
niños que serán nuevos estudiantes el próximo año en el Centro de Educación 
Temprana. Queremos darle la bienvenida a estudiantes que estaran entrando al Preescolar o al 
Kindergarten para que nos visitan de 5:00 pm – 6:00 pm. El personal estará aquí, para hablar 
sobre nuestro currículo, dar giras de nuestro edificio y contestar preguntas. Asistir a la escuela 
por primera vez o comenzar un nuevo grado es algo muy emocionante y queremos que 
nuestros visitantes vean que nuestra comunidad es muy acogedora en el Distrito 401. 

Por favor estacione su vehículo en los espacios designados, cuando deje o busque a su hijo de la 
escuela. El hacer doble estacionamiento en la calle, pone en peligro la seguridad de los 
estudiantes y del conductor. 

No habrá clase para los estudiantes mañana, viernes, 27 de abril. El personal estará recibiendo 
entrenamiento de desarrollo profesional, para informarse sobre asuntos que afectan a nuestra 
escuela. Además tendremos la oportunidad de trabajar como equipo de nivel de grado, para 
hacer planes para implementar nuestro nuevo currículo en artes del lenguaje llamado “Ready 
Gen”. Nuestro Distrito está monitoreando y cumpliendo con las necesidades de nuestros 
estudiantes y !prepararlos hacia el éxito! 

Nuestros Estudiantes Estrella de la Semana del Kindergarten son: Laina Zamudio, Serenity 
Concepcion, Veda Portillo-Kazmierski y Kacper Rozanski. 

Abril 27 Dia del Instituto de los Maestros – No clase para los estudiantes 

Mayo 2 Casa Abierta Para Nuevos Estudiantes, 5:00 pm – 6:00 pm 

Mayo 7 Visita de los estudiantes del Kindergarten al primer grado 

Mayo 15 & 16 Paseo de las aulas del Kindergarten 

Mayo 22 Celebración de fin de año del Kindergarten, EPHS, 9:30 am & 1:30 pm 



 

 
                                                         

  
    
    

 

  
               

               
              

            
           

               
            

             
           

           
             

            

            
             
   

             
           

             
             

            
     

           
    

 

             

               

           

         

                

 

Barbara Bocka 

Pełniący Obowiązki Dyrektora 

26 kwietnia 2018 

Drodzy Rodzice, 
Wraz z cieplejszą pogodą na zewnątrz, nasz szkoła pełna jest oznak trwającej wiosny. W klasach 
przedszkolnych gąsienice zamieniły się już w poczwarki w ich pełnej zmian podróży do stania się 
motylem! Uczniowie klas zerowych studiowali cykl życiowy roślin i z wielką radością zabiorą do 
domu delikatne roślinki, które wcześniej sami posiali. Praktyczne zajęcia z przyrody sprawiają, 
że młode umysły otwierają się na zadziwiający świat wokół nas. 

W następnym tygodniu, we środę, zaprosimy do naszej szkoły rodziny z dziećmi, które po raz 
pierwszy odwiedzą nasze Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej. W godzinach od 5 do 6 
wieczorem otworzymy drzwi dla uczniów, którzy w przyszłym roku szkolnym rozpoczną naukę w 
klasie przedszkolnej lub zerowej. Obecni będą również nauczyciele, którzy odpowiedzą na 
pytania rodziców, opowiedzą o programach nauczania, czy oprowadzą po szkole. Rozpoczęcie 
szkoły, czy przejście do starszej klasy jest bardzo ekscytujące, chcemy więc, aby nasi 
odwiedzający mieli okazję przekonać się o naszej gościnności w dystrykcie szkolnym 401. 

Prosimy bardzo o prawidłowe parkowanie w wyznaczonych miejscach w czasie przywożenia i 
odbierania dzieci ze szkoły. Parkowanie podwójne jest niebezpieczne i dla uczniów i dla 
kierowców. 

Jutro, w piątek, 27 kwietnia, nie ma zajęć szkolnych. Pracownicy zaangażowani będą w 
dokształcanie zawodowe, którego celem jest poinformowanie o sprawach dotyczących naszych 
szkół. Będziemy też mieli okazję do wspólnej pracy nad planowaniem implementacji nowego 
programu nauczania języka o nazwie Ready Gen. Nasz dystrykt szkolny jest unowocześniany w 
drodze do zapewnienia zmieniających się potrzeb naszych uczniów i zapewnienia im możliwości 
osiągnięcia sukcesu w szkole! 

Gwiazdami Tygodnia w klasach zerowych są: Laina Zamudio, Serenity Concepcion, Veda Portillo-
Kazmierski i Kacper Rozanski. 

27 kwietnia Dokształcanie Zawodowe Nauczycieli - nie ma zajęć w szkole 

2 maja Dzień Drzwi Otwartych dla nowych uczniów, 5:00 pm – 6:00 pm 

7 maja wizyta w klasach pierwszych uczniów klas zerowych 

15 i 16 maja wycieczka klas zerowych 

22 maja program na zakończenia nauki w klasach zerowych, EPHS, 9:30 am & 1:30 pm 


