
    
    

 
  

  
     
 

   
 
             

           
               

      
 

            
            

             
            
         

 
           

          
            
            

   
 

         
 

         
 

            
    

 
   

Joanne Mourikes Rice 

Early Childhood Center Principal 

1/12/18 

Dear ECC Families, 
Happy New Year! 
I hope everyone had a relaxing, happy and healthy winter break and that
the New Year brings good health and happiness to us all.
We have had a full week of school and our students were excited to return 
to school and resume learning. 
CHANGE OF DATE! We have an exciting Family Math event coming up 
on Tuesday, January 23rd. Please plan on attending this event to 
participate with your child in a variety of Math activities. Morning session 
students are invited to participate from 11 to 11:30, and afternoon session 
students are invited from 11:30 to noon. 
Mrs. Anne Hufnus, the District Reading Director has planned a marvelous 
family event to present our newly adopted district science curriculum 
for Tuesday, February 6th at Elm Middle School from 5:30 to 7 
pm. Families will participate in science activities and pizza will be 
provided. 
Our K Star of the Week is Sherlyn Ponce. 
Our PreK Star of the Week is Francisco Reyes. 
Please remember that there are no classes in any District 401 school
this Monday, January 15th. 



 
    

     
 

 
 
       

                    
                                  

                                  
                                      

                                                 
                      

                                 
  

Joanne Mourikes Rice 
Directora del Centro 

1/12/18 

Estimadas Familias del Centro ECC, 
!Feliz Ano Nuevo!Espero que todos hayan disfrutado de un receso de invierno relajado, feliz y saludable y que el
nuevo año les traiga buena salud y mucha felicidad a todos. Tuvimos una semana completa de clases y nuestros estudiantes estaban felices de regresar a la escuela y continuar con su aprendizaje. 
Tendremos un emocionante Evento Familiar programado para Martes 23 de enero. Por favor haga planes para poder asistir a este evento y poder participar con su hijo de una variedad de 
actividades de matemáticas. Los padres de la sesión de la mañana están invitados a participar de 11 a 11:30 y los estudiantes de la sesión de la tarde están invitados de 11:30 a 12:00. 
La Senora Anne Hufnus Directora de Lectura del Distrito, ha planeado un maravilloso eventofamiliar para presentar nuestro recién adoptado currículo de ciencias del distrito, el martes 6 de febrero en la escuela Elm Middle de 5:30 a 7 pm. Las familias estaran participando en 
actividades de ciencia y se estará proveyendo pizza. Nuestro Estudiante Estrella de la Semana del Kindergarten es : Sherlyn Ponce 
Nuestro Estudiante Estrella de la Semana del preescolar es: Francisco Reyes Por favor recuerde que no habrá clases para ninguna de las escuelas del Distrito 401, estelunes 15 de enero. 



                                                          
   
 

    
  

 
                                                                                                                                                                                                     

Joanne Mourikes Rice 

Dyrektor 
12 stycznia 2018 

Drodzy Rodzice, 

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!Mam nadzieję, że mieli Państwo udaną, zdrową i pełną relaksu przerwę zimową. Mam też nadzieję, że Nowy Rok przyniesie nam wszystkim dużo zdrowia i szczęścia. Mijający tydzień był pełnym tygodniem nauki szkolnej. Uczniowie z wielką ochotą powrócili do szkoły i uczenia się. We wtorek, 23 stycznia, będzie miało miejsce kolejne ekscytujące rodzinne spotkanieedukacyjne, tym razem poświęcone matematyce. Proszę zaplanować uczestnictwo w tym wydarzeniu i wspólną z dzieckiem zabawę poświęconą różnorodnym zabawom matematycznym. Rodziny grup porannych zapraszamy w godzinach od 11 do 11:30, a grupy popołudniowe zaproszone są przed szkołą, w godzinach od 11:30 do południa. Pani Anne Hufnus, Dyrektor Departamentu Czytania, zaplanowała kolejne interesujące spotkanie z rodzinami, którego celem jest zaprezentowanie nowego rozkładu materiału w zakresie przyrody. Będzie ono miało miejsce we wtorek, 6 lutego, w Elm Middle School, w godzinach od 5:30 do 7 pm. Rodziny wezmą udział w zajęciach z przyrody. Będzie również pizza!Swój specjalny tydzień jako Gwiazda Tygodnia w K świętują: Sherlyn Ponce. W oddziałach PreK Gwiazdami Tygodnia są: Francisco Reyes. Proszę pamiętać, że wszystkie szkoły naszego dystryktu szkolnego zamknięte będą w poniedziałek, 15 stycznia. 


