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  Dear ECC Families, 
 What a wonderful last school day to the 2017 calendar year. The last five months have passed 
so quickly, and yet, our young students have grown so much.  Their hard work in learning academics and school routines, good health habits and social skills was celebrated today with a winter dance party.  Students showed off their moves and danced together with their teachers 
and friends.  A great time was had by all.  
Now it’s time for our winter break and a chance to relax and enjoy family time.  Hopefully your family will be able to spend quality time reading good books and visiting the Elmwood Park Public Library to enroll in their winter reading program.  Enter their 2017-2018 Winter Reading 
Challenge that runs from December 1 through January 31st.  Kids & Teens who sign up will 
get a reading log/bingo card to track their progress. If they finish their goal by January 31, they 
will get a packet of prizes.  When we return in January, we have a Marvelous Math Family Event scheduled for Thursday, 
January 25th.  Morning students are invited to attend from 11 to 11:30, and afternoon parents are invited to attend from 11:30 to noon.  Please plan on attending this fun and educational 
event to support your child’s math skills. Our flyer will be sent home on January 12th.  
Our K Stars of the Week are Donny Zelasco, Kailey Magana, Antonio Pantoja, Adarah Perez  and Maddux Lopez.  
Our PreK Stars of the Week are Elena Mascari, Declan Cahill, Riley Abellera, Arya Dicrescenzo Cervantes and Caleb Trujillo. 
 On behalf of all the staff at the Early Childhood Center, we wish all our families a relaxing and safe winter break and a happy and healthy New Year!  
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  Estimadas Familias del Centro ECC, 
Que maravilloso ultimo dia de clases del calendario escolar del 2017. Estos últimos cinco meses han pasado demasiado de rapido y sin embargo nuestros estudiantes han crecido 
muchisimo.  Su duro trabajo en aprender las tareas académicas y rutinas escolares, buenos hábitos de salud y destrezas sociales, se estuvo celebrando hoy, con una elaborada fiesta de baile de invierno.  Los estudiantes pudieron presumir sus movimientos de baile junto a sus 
maestras y amigos.  Todos pudimos disfrutar de un buen tiempo.  Ahora es tiempo de disfrutar nuestro receso de invierno y una oportunidad de relajarse y disfrutar nuestro tiempo con la 
familia.  Esperamos que su familia pueda disfrutar de un buen tiempo de calidad leyendo buenos libros y visitando la Biblioteca Pública de Elmwood Park Public e inscribiéndose en el 
programa de lectura de invierno.  Entre en el   2017-2018 Reto de Lectura de Invierno de 
diciembre  1ro a enero 31.  Jovencitos y adolescentes quienes se inscriban obtendrán una 
tarjeta  “log/bingo” para registrar su progreso.  Si terminan su meta para el 31 de enero, 
obtendrán un paquete con premios.  
Cuando regresemos en enero, tendremos nuestro Maravillos Evento Familiar de 
Matemáticas el jueves 25 de enero.  Los estudiantes de la mañana están invitados a asistir 
de 11 ta 11:30, y los estudiantes de la tarde están invitados a asistir de 11:30 a 12:00.  Por 
favor haga planes para que nos acompañe a este evento divertido y educativo para apoyar 
las destrezas de matemáticas de su hijo. Nuestra hoja de anuncio para este evento se 
estará enviando a casa el 12 de enero. 
Nuestros Estudiantes Estrella de la Semana del Kindergarten son: Donny Zelasco,,Kailey 
Magana, Antonio Pantoja, Adarah Perez y Maddux Lopez.  
Nuestros Estudiantes Estrella de la Semana del Preescolar son: Elena Mascari, Declan 
Cahill, Riley Abellera, Arya Dicrescenzo Cervantes y Caleb Trujillo.   
!En nombre de todo el personal del Centro de Enseñanza Temprana, le deseamos a todas 
nuestras familias un receso de invierno relajado y seguro y un Feliz y Saludable Nuevo!    
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Drodzy Rodzice,  

Co za wspaniały ostatni dzień szkoły w tym roku kalendarzowym 2017. Ostatnie pięć miesięcy minęły nadzwyczaj szybko, a nasi młodzi uczniowie tak bardzo się w tym czasie rozwinęli. Ich ciężka praca w zakresie nauki nowych umiejętności, rutyny szkolnej, zdrowych 
nawyków i wreszcie umiejętności społecznych, była dzisiaj celebrowana w czasie zimowej potańcówki. Uczniowie zaprezentowali swoje taneczne kroki i bawili się razem z kolegami, 
koleżankami i wychowawcami. Wszyscy dobrze się bawili!  Nadszedł czas zimowej przerwy od nauki, okazja na relaks i wspólne zajęcia w gronie rodzinnym. Mam nadzieję, że będą Państwo mieli okazję znaleźć czas na wspólne czytanie 
książek i odwiedzenie Biblioteki Publicznej Elmwood Park i zarejestrowanie się na specjalny zimowy program czytelniczy.  Program czytelniczy, 2017-2018 Winter Reading Challenge, 
rozpoczął się 1 grudnia i potrwa do 31 stycznia. Dzieci i nastolatki, które zapiszą się do 
programu otrzymają formularz do dokumentowania postępów w czytaniu. Jeśli osiągnął założony cel do 31 stycznia otrzymają nagrody.  

Po powrocie z przerwy zimowej planowane jest rodzinne spotkanie edukacyjne z matematyką, Marvelous Math Family Event. Odbędzie się ono we czwartek, 25 
stycznia.  Rodziny grup porannych zapraszamy w godzinach od 11 do 11:30, a grupy popołudniowe  od 11:30 do południa. Proszę zaplanować udział w tym wydarzeniu i wesprzeć 
tym samym rozwój umiejętności matematycznych dziecka. Więcej informacji wyślemy do domu w dniu 12 stycznia.  Gwiazdami Tygodnia w klasach zerowych są: Donny Zelasco, Kailey Magana, Antonio 
Pantoja, Adarah Perez i Maddux Lopez. W grupach przedszkolnych świętują natomiast: Elena Mascari, Declan Cahill, Riley Abellera, Arya Dicrescenzo Cervantes i Caleb Trujillo. 

 W imieniu swoim i wszystkich pracowników naszej szkoły, ECC, życzę Państwu i całej rodzinie relaksującej i bezpiecznej przerwy zimowej, a także dużo zdrowia i szczęścia w Nowym Roku!   


