
 
 
  
   

                    
                               
                                                     

                   
                                                       

                               
                                                    

                                  
                                    

                     
                
                  

  
              
            

     
        

12/8/17 

Dear ECC Families, Winter has arrived, so it was a great week to have Frosty visit our classrooms. Our students
gave Frosty “high fives” and were happy to pose together with their friends for a group photograph. The PTO will send home a classroom photo with each student! Thanks PTO. 
With the cold weather, more of our ECC families are driving to school. Please obey all trafficlaws and park legally to unload your children. Double parking is illegal and dangerous. Please help keep our children safe. Remember our ECC motto …. “Be Safe, Be Friendly and Be 
Ready to Learn!The ECC Winter Concert will be held this coming Thursday, December 14th in the gymnasium 
at John Mills Elementary School, 2824 N. 76th Avenue. Please have your students arrive no later than 5:45 pm for our 6 pm starting time. Students will sit on the floor in front of the stage. Guest seating will be in the bleachers and additional chairs will be set up on the 
gymnasium floor. Preschool students will perform during the first half of our show. Atintermission, the preschoolers will be dismissed to their parents and the PTO will hold a 
raffle. This year’s raffle prizes are a Samsung Tablet and two children’s bicycles. Doors will open at 5 pm and raffle tickets may be purchased for $1 cash from 5 to 6 pm. Kindergarten students will perform during the second half of our show and kindergarteners will be dismissed 
to their parents at the conclusion of our show at approximately 7 pm. Please bring $15 cash or check if you would like to purchase a DVD of the performance from MAP Party
Productions. Order forms will be available at the concert, and the DVD’s will be sent home withyour child in late January. From the Nurse: This is National Handwashing Awareness Week. Frequent handwashing with
lots of soap and water is important to prevent the spread of germs that cause colds, flu, and other illnesses. 
Our Kindergarten Stars of the Week are Jordan Sam, Isabella Nieto, Jordyn Zambrano and Anabella Diciolla. 
Our PreK Stars of the Week are Ethan Colon-Egipciaco, David (Xander) Hall, Damian Sanchez, and Naliyah Solis. 
Important Dates 
12/14 - ECC Winter Concert, 6-7pm John Mills School Gymnasium 12/15 - Pajama Day 
12/22- PBIS Dance Party, Last Day of Classes 1/8/17- School Resumes 

Have a wonderful weekend, 
Joanne Mourikes Rice, ECC Principal 



 
 
 

 
     

                                
                                           

                                                 
                      

                                   
                                

                                                 
                                     

                                                  
                               

                               
                     

                                  
                    

                      
  
 

       
      

  

12 8 17 / /
Estimadas Familias del Centro ECC, 
Ya nos llego el invierno, por eso fue maravilloso el que tuviéramos la visita en nuestras aulas a Frosty el Muñeco de Nieve. Nuestros estudiantes saludaron a Frosty y estuvieron felices de 
posar junto a sus amigos para tomarse una foto en grupo. !Nuestra PTO estará enviando a casa una foto de la clase con cada estudiante! Thanks PTO. Con las temperaturas frías, más de nuestras familias del Centro ECC están manejando hacia la 
escuela. Por favor obedezca todas las leyes de tráfico y estaciones legalmente cuando deje a sus hijos. El estacionarse doble es ilegal y peligroso. Por favor mantenga a nuestros estudiantes seguros. Recuerde el lema del Centro ECC …. !“Ser Seguro, Ser Amable y estar 
listo para aprender!El Concierto de Invierno del Centro ECC se llevará a cabo este jueves 14 de diciembre en el 
gimnasio de la escuela Elemental John Mills, 2824 N. 76th Ave.. Por favor esté consciente de que los estudiantes tiene que llegar a no más tardar de las 5:45 pm para nuestra hora de 
comienzo de 6 pm. Los estudiantes se sentarán en el suelo enfrente del escenario. Habrá asientos para los invitados en el auditorio y se estaran proveyendo sillas adicionales en el piso 
del gimnasio. Los estudiantes del preescolar estaran haciendo sus presentaciones durante la primera mitad del programa. Durante la intermisión, a los estudiantes del preescolar se les despacha a sus padres y la PTO estará llevando a cabo su Rifa. Los premios para la Rifa de 
Este Año son una tableta Samsung y dos bicicletas infantiles. Las puertas abrirán a las 5 pm y se podrán comprar boletos para la Rifa por $1 en efectivo de 5 a 6 pm. Los estudiantes 
del Kindergarten estaran haciendo su presentación durante la segunda mitad del programa y se les despacha a sus padres al terminarse las presentaciones a eso de las 7 pm. Por favor traiga $15 en efectivo o cheque si desea comprar un DVD de las presentaciones de la
compañía Producciones de Fiestas MAP. Las formas de orden estaran disponibles en el concierto y los DVD se enviaran a casa con su hijo a finales de enero. 
Nuestros Estudiantes Estrella de la semana del Kindergarten son: Jordan Sam, Isabella Nieto, Jordyn Zambrano y Anabella Diciolla. Nuestros Estudiantes Estrella de la semana del Preescolar son: Ethan Colon-Egipciaco, David
(Xander) Hall, Damian Sanchez y Naliyah Solis. De Nuestra Enfermera: Esta semana es la semana Del Conociemiento Nacional de Lavarse 
las Manos. El lavarse las manos frecuentemente con suficiente jabón y agua es importante en para prevenir la propagación de gérmenes son la causa de resfriados, influenza y otra clase de enfermedades. 
Fechas Importantes 12/14 - Concierto de Invierno del Centro ECC, de 6-7 en el gimnasio de la Escuela John MIlls
12/15 - Dia de Pajamas 12/22- La Fiesta de Baile de la PBIS, Ultimos Dia de Clases 1/8/17- Comienzan las clases 

Que tenga un maravilloso fin de semana, 
Joanne Mourikes Rice, ECC Principal 



                                                          
   
 

     
   

            
                                        

                       
                                      

                    
                         

                                 
                               

                                             
                        

                                    
                    

                  
                  

             

Joanne Mourikes Rice 

Dyrektor 
8 grudnia, 2017 

Drodzy Rodzice, 
Nadeszła zima, więc bałwanek Frosty odwiedził nasze klasy w odpowiednim momencie. Nasi 
uczniowie przywitali bałwanka “przybijając” z nim “piątkę” i byli bardzo zadowoleni mając okazjęzrobić wspólną fotografię z Frosty i z kolegami i koleżankami z klasy. Organizacja PTO wyśle tefotografie do domu z każdym z naszych uczniów! Dziękujemy naszemu PTO!
W związku z zimową pogodą większa grupa rodziców będzie odwozić dzieci do szkołysamochodem. Proszę pamiętać o zachowaniu przepisów ruchu drogowego i zasad 
prawidłowego parkowania. Podwójne parkowanie jest zarówno nielegalne jak i niebezpieczne. Proszę pomóc nam zadbać o bezpieczeństwo naszych uczniów. Proszę pamiętać o mottoECC: “Be Safe, Be Friendly and Be Ready to Learn! ( Zachowaj bezpieczeństwo, Bądź dobrym 
kolegą i Bądź gotowy do nauki!)Zimowy Koncert ECC będzie miał miejsce już w najbliższy czwartek, 14 grudnia, w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej John Mills przy 2824 N. 76th Avenue. Proszę przyprowadzić dzieci nie później niż o godzinie 5:45. Koncert rozpocznie się punktualnie o 6 
pm. Uczniowie siedzieli będą na podłodze przed sceną. Goście usiądą na ławkach sali gimnastycznej i dodatkowo rozstawionych krzesłach przed sceną. Uczniowie grup przedszkolnych wystąpią w pierwszej części koncertu. W czasie przerwy przedszkolaki zostaną 
zwolnione do rodziców, a PTO przeprowadzi loterię fantową. W tym roku nagrodami będą tabletSamsung i dwa rowery dziecięce. Drzwi do szkoły będą otwarte od godziny 5, a losy na loterię
kupić będzie można w godzinach od 5 to 6 pm, każdy w cenie $1. Uczniowie klas zerowych wystąpią w czasie drugiej części koncertu i zwolnione zostaną do rodziców po zakończeniuprzedstawienia około godziny 7 pm. Jeśli będą chcieli Państwo złożyć zamówienie na DVD z 
nagraniem występów w czasie koncertu, proszę przynieść ze sobą $15 gotówką lub czekiem. Nagranie wykona MAP Party Productions. Formularze zamówienia będą dostępne w dniu
przedstawienia, a DVD z nagraniem otrzymają Państwo pod koniec stycznia. Wiadomość od pani pielęgniarki: w tym tygodniu obchodzimy Tydzień Świadomości ZnaczeniaMycia Rąk. Częste mycie rąk z użyciem mydła i wody zapobiega zarażeniu się bakterią
powodującą przeziębienie, grypę, czy inne choroby. Gwiazdami Tygodnia w klasach zerowych są: Jordan Sam, and Isabella Nieto, Jordyn 
Zambrano i Anabella Diciolla. W klasach przedszkolnych świętują: Ethan Colon-Egipciaco, David (Xander) Hall, Damian Sanchez, and Naliyah Solis. 
Nadchodzące wydarzenia:12/14 - Koncert Zimowy ECC, sala gimnastyczna John MIlls, 6-7 pm 12/15 - Dzień Piżamowy 
12/22- potańcówka PBIS, ostatni dzień zajęć 1/8/17- powrót do szkoły 




