
    
    

 
  

  
     
 

                
                 

               
               

             
                  

     
 

               
                
                
          

 
            

             
              

 
 

                
            
          

 
                

  
 
 

             
      

  
   

Joanne Mourikes Rice 

Early Childhood Center Principal 

1/19/18 

Dear ECC Families, 
The goal of the Early Childhood Center is for every child to have a successful academic
and social experience. It is my honor and privilege to lead the ECC and work together 
in this goal with our dedicated staff and wonderful children and families. Unfortunately, I
have begun a medical leave beginning today. In my absence, Dr. Wade, our District
Superintendent has appointed Barbara Bocka as Interim Principal. I look forward to 
returning to the ECC in the spring. Please do not hesitate to reach out to Mrs. Bocka 
with any questions. 
Please plan on attending our Family Math Event here at the ECC from 11 to
noon on Tuesday, January 23rd. All families are invited. On Friday, January 26th, 
ECC Preschool families are invited to our Yoga family event. Please save the date and 
look for more information from your teacher's newsletter. 
On January 25th, our Kindergarten students will be celebrating 100 Days of
Kindergarten. I encourage all Kindergarten parents to enjoy creating a 100's Day 
project with your child. Please read the information coming soon from your kindergarten 
teachers. 
On February 6th, at Elm Middle School, from 5:30 to 7pm, plan on participating in a 
STEMScopes family night. Learn about our new Science curriculum and enjoy 
refreshments. This will be a wonderful district family event. 
Our K Stars of the Week are Jimmy Craig, Sofia Ayuso, Patrick Kril, Maria Nunez and 
Jaylee Chavez. 

Our PreK Stars of the Week are Aireanna DeMatteo, Skyelynn Cordova, Nestor Solis, 
Logan Coco and Carlos Hernandez Jr. 



 
    

     
 

 
 
       

            
              

              
         
        

            
           

            
             

        
            

               
             

           
             

         
          
             

             
               

   
                

          
             

     
          

        
         
          

  

Joanne Mourikes Rice 
Directora del Centro 

1/19/18 

Estimadas Familias del Centro ECC, 
La meta del Centro de Educacion Temprana es que cada estudiante tenga 
una experiencia exitosa academica y social. Es un honor y un privilegio el
poder dirigir el Centro ECC y el poder trabajar hacia esa menta junto a 
nuestro dedicado personal y nuestros estudiantes maravillosos y sus 
familias. Pero desafortunadamente, tengo que estar ausente comezando 
desde hoy por razones medicas. En mi ausencia, El Dr. Wade, nuestro 
Superintendente de Distrito ha nombrado a la Senora Barbara Bocka como 
nuestra Principal Interino. Estoy deseosa de volver al Centro ECC 
durante la primavera. Por favor sientase libre de abordar a la Senora 
Bocka con culaquier pregunta que tenga. 
Por favor haga planes para que nos acompane a nuestro Evento Familiar 
de Matematicas aqui en el Centro ECC de 11 a 12:00 el martes 23 de 
enero. Todas las familias estan invitadas. El viernes, 26 de enero, todas 
las familias del preescolar del Centro ECC estan invitadas a nuestro 
evento familiar de Yoga. Por favor reserve el dia y busque mas 
informacion en el boletin de sus maestras. 
El 25 de enero, nuestros estudiantes del Kindergarten estaran celebrando 
los 100 Dias del Kindergarten. Quiero animar a todos los padres del
Kindergarten a que disfruten de crear un proyecto del dia 100 con su 
hijo. Por favor lea la informacion que pronto les llegara a casa de sus 
maestras del kindergarten. 
El 6 de febrero, en la escuela Elm Middle, de 5:30 a 7, haga planes para 
participar en la noche familiar STEMScopes. Aprenda sobre nuestro 
curriculo nuevo en Ciencias y disfrute de algunos refrigerios. Este sera un 
maravilloso evento familiar del Distrito. 
Nuestros estudiantes Estrella de La Semana son: Jimmy Craig, Sofia
Ayuso, Patrick Kril, Maria Nunez y Jaylee Chavez. 
Nuestros Estudantes Estrella de La Semana son: Aireanna DeMatteo, 
Skyelynn Cordova, Nestor Solis, Logan Coco y Carlos Hernandez Jr. 



                                                          
   
 

    
 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                           

Joanne Mourikes Rice 

Dyrektor 
19 stycznia 2018 

Drodzy Rodzice, 
W Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej wszyscy dążymy do tego, aby zapewnićdzieciom sukces w procesie uczenia się jak również pozytywne doświadczenia społeczne. Kierowanie pracą w ECC i wspólne działanie ze wspaniałą kadrą i rodzinami naszych uczniów w dążeniu do realizacji tych celów, to dla mnie wielki zaszczyt i przywilej. Niestety, od dzisiajrozpoczynam urlop zdrowotny. Dr. Wade, superintendent naszego dystryktu szkolnego, wyznaczył panią Barbarę Bocka na dyrektora tymczasowego w czasie mojej nieobecności. Z niecierpliwością oczekuję już na powrót do ECC wiosną. Proszę nie wahać się i kontaktować się z panią Bocka w razie jakichkolwiek pytań.We wtorek, 23 stycznia, w godzinach od 11 do 12, proszę zaplanować udział wRodzinnym Spotkaniu Edukacyjnym, Math Fun. Zapraszamy wszystkie rodziny. W piątek, 26 stycznia, zapraszamy rodziców z grup przedszkolnych na spotkaniedotyczące Yogi dla najmłodszych. Proszę zarezerwować datę, a więcej informacji w liście od wychowawców.25 stycznia nasze klasy zerowe celebrować będą 100-tny Dzień w szkole. Zachęcam Państwa do wspólnej z dzieckiem pracy nad projektem uświetniającym ten dzień. Więcej informacji przeczytać można w liście od wychowawców. 6 lutego, w Elm Middle School, w godzinach od 5:30 do 7 wieczorem, zapraszamy na spotkanie poświęcone rozkładowi nauczania z przyrody, STEMScopes. Będą Państwo mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat materiału, a także cieszyć się małym poczęstunkiem. Wieczór z nauką zapowiada się bardzo interesująco. Gwiazdami Tygodnia w klasach 0 są: Jimmy Craig, Sofia Ayuso, Patrick Kril, MariaNunez i Jaylee Chavez. Wśród grup przedszkolnych świętują: Aireanna DeMatteo, Skyelynn Cordova, Nestor Solis, Logan Coco i Carlos Hernandez Jr. 


