
 
10/13/17 
 
 
Dear ECC Families,  
We have had an eventful week. 
Our visit on Tuesday to the Elmwood Park Fire Department was very exciting. Students 
learned about Fire Safety and toured the fire house.  Each student received a Fire 
Helmet and a Fire Safety booklet.  We thank the Elmwood Park Fire Department for 
their commitment to keeping our community stay safe.  
The Fall PTO popcorn fundraiser orders were due today, 10/13, but the PTO can 
continue to accept orders through Monday, October 16th.  Please make sure to turn in 
your order by Monday to support our school.  
The Elmwood Park Schools are collecting gently used clothing, sheets and towels for 
members of our community in need.  We have a box at the entrance of the ECC for your 
donations.  If you have need of the Community Closet, please plan on visiting Elmwood 
Park High School on October 25th from 8:00 to 10:30 to select items from the closet.  
On Wednesday and Thursday our Kindergarten families visited Goebbert’s Pumpkin 
Farm.  Even the drizzle could not dampen the enjoyment of our students.  This coming 
Friday, October 20th, ECC Preschool students will visit the Brookfield Zoo.  The 
forecast is for a sunny day in the low 70’s.  Let’s keep our fingers crossed!   
We hope you have your costumes picked out and are eagerly awaiting our ECC 
Halloween Spooktacular event scheduled for Friday, October 27th from 5:00 to 6:30 
pm.  In additional to our pumpkin decorating contest, our event will include songs, 
stories, art activities and a special reading strategies session for our parents.  While 
mom and dad are learning how to help students become great readers, children will be 
supervised by ECC staff.  Please see the flyer sent home today.  
The ECC tradition for Halloween is to enjoy a school wide parade (weather permitting) 
around Conti Parkway on October 31st.  Classrooms engage in Halloween themed 
activities.  Please read your grade level newsletter for specific information.  
 
Our Kindergarten Star of the Week is Emily Stieber. 
Our PreK Stars of the Week are Isaac Monterroso, Calvin Fleming, Bre’Anna Price and 
Shaun Reeves. 
  
Have a wonderful weekend, 
 
Joanne Mourikes Rice, ECC Principal 
  



 

10/6/17 
 
Estimadas Familias,  
Hemos tenido una semana muy buena. Nuestra visita el martes a los bomberos de 
Elmwood Park fue muy emocionante. Los estudiantes aprendieron acerca de la 
seguridad contra incendios y recorrieron la casa de los bomberos. Cada estudiante 
recibió un casco de bomberos y un folleto de seguridad contra incendios. 
Agradecemos al Departamento de bomberos de Elmwood Park para su compromiso 
de mantener nuestra comunidad segura.  
Los órdenes para la venta de palomitas de maíz para recaudar fondos por el PTO 
pueden ser aceptatados hasta  el lunes 16 de octubre. Por favor, asegúrese de 
entregar su pedido el lunes para apoyar a nuestra escuela.  
Las escuelas de Elmwood están recolectando ropa suavemente usada, sábanas y 
toallas para los miembros de nuestra comunidad en necesidad. Tenemos una caja en 
la entrada de la ECC por sus donaciones. Si usted tiene necesidad de algunas 
cosas, por favor planea visitar la segundaria de Elmwood Park el 25 de octubre de 
8:00 a 10:30 para seleccionar cosas del armario.  
El miércoles y el jueves nuestras familias de Kinder visitaron La Calabaza Granja de 
Goebbert. Incluso la llovizna no podría frenar la felicidad de nuestros alumnos. Este 
próximo viernes, 20 de octubre, los estudiantes de la ECC preescolar van a visitar El 
Zoológico de Brookfield. La previsión es de un día soleado y calida. Vamos a mantener nuestros dedos cruzados! 
 Esperamos que todos están esperando con mucha emocion nuestro evento de 
Halloween, La Noche  Spooktacular, programado para el viernes, 27 de octubre de 
5:00 a 6:30. Vamos a tener un concurso de calabazas decoradas, y actividades de 
canciones, historias, arte y una especial sesión de estrategias de lectura para 
nuestros padres. Mientras mamá y papá aprenden a ayudar a los estudiantes a 
convertirse en grandes lectores, los niños serán supervisados por personal de 
nuestra escuela. Por favor vea el folleto enviado a casa hoy.  
La tradición ECC para Halloween es para disfrutar de un desfile (si el tiempo lo 
permite) alrededor de la Parkway Conti el 31 de octubre. Aulas participan en 
actividades con temática de Halloween. Lea el boletín de nivel de grado para obtener 
información específica.  
Nuestros Estudiantes Estrella de la Semana del  Kindergarten son: Emily Stieber 
Nuestros Estudiantes Estrella de la Semana del preescolar son: Isaac Monterroso, 
Calvin Fleming, Bre’Anna Price y Shaun Reeves. 
 
Espero que tengan un maravilloso fin de semana,  
 
Joanne Mourikes Rice, Director del Centro  
 
 
 
 
 
  



                                                          Joanne Mourikes Rice 
Dyrektor 
13 października, 2017 
 
Drodzy Rodzice, Zakończyliśmy w ECC tydzień pełen wydarzeń.   
Wtorkowa wizyta w Departamencie Straży Pożarnej Elmwood Park była bardzo ekscytująca. Uczniowie nauczyli się o bezpieczeństwie przeciwpożarowym i zwiedzili budynek straży. Każde 
dziecko otrzymało strażacki hełm i książeczkę dotyczącą bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  Dziękujemy Straży Pożarnej Elmwood Park za ogromne zaangażowanie w utrzymaniu bezpieczeństwa w naszej społeczności.  
W dniu dzisiejszym, 10/13, należało złożyć zamówienie na popcorn, którego sprzedaż prowadzi organizacja PTO w ramach zbierania funduszy na rzecz naszej szkoły. PTO przedłużyło termin 
składania zamówienia do poniedziałku, 16 października. Prosimy Państwa o wsparcie naszej szkoły i złożenia zamówienia w najbliższy poniedziałek.  Szkoły naszego dystryktu Elmwood Park sa w trakcie zbiórki lekko używanej odzieży, pościeli, 
czy ręczników, która wesprze naszą lokalną społeczność. Donacje przyjmowane są w biurze obok którego znajduje się pudełko. Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z 
akcji  Community Closet i z zebranych rzeczy, proszę odwiedzić szkołę średnią, Elmwood Park High School, w dniu 25 października, w godzinach od 8:00 do 10:30 rano.  We środę i w czwartek klasy zerowe wraz z częścią rodziców odwiedziły farmę Goebbert’s 
Pumpkin Farm. Nawet padająca mżawka nie ostudziła entuzjazmu naszych uczniów. W najbliższy piątek, 20 października, na wycieczkę pojadą przedszkolaki, które odwiedzą 
Brookfield Zoo. Prognoza pogody zapowiada słoneczny dzień i temperatury w okolicy 70 stopni. Trzymajmy kciuki żeby tak właśnie było.  
Mamy nadzieję, że wybrali już Państwo kostiumy na zbliżające się obchody  święta Halloween, nasze wydarzenie pod nazwą Halloween Spooktacular. Będzie on miał miejsce w piątek, 27 października, w godzinach od 5:00 do 6:30 pm. Obok wyboru najlepiej udekorowanej dyni, 
wieczór pełen będzie piosenek, historii, zajęć plastycznych i pomysłów dla rodziców na wspólne czytanie z dziećmi. Kiedy rodzice będą uczyli się jak wychować miłośnika czytania, dzieci będą 
pozostawione pod opieką pracowników ECC. Proszę zapoznać się z ulotką wysłaną do domu w dniu dzisiejszym.  Tradycyjnie, w dniu Halloween, 31 października, uczniowie ECC rozpoczynają dzień paradą 
kostiumów wokół “kółka” Conti Parkway ( jeśli pozwala na to pogoda). W ciągu dnia w klasach mają miejsce gry i zabawy halloweenowe. Więcej informacji znajdą Państwo liście z 
informacjami od wychowawców klas.    Gwiazdą Tygodnia w klasach zerowych jest Emily Stieber, a w klasach przedszkolnych świętują  Isaac Monterroso, Calvin Fleming, Bre’Anna Price i Shaun Reeves. 
Życzę Państwu udanego weekendu.    


