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Media Center - Reserve o seu
livro da biblioteca
Leitor acelerado: Os alunos devem ser
capazes de acessar o Renaissance (AR) nas
Ferramentas de Pesquisa da Biblioteca no
Launchpad. As restrições foram alteradas
para permitir questionários em casa das 8h00
às 19h00 diariamente. Se um aluno estiver
tendo problemas, por favor me envie um email. (Camilla.finn@ocps.net)
Ebooks: Os alunos podem acessar e-books
usando sua biblioteca virtual Log in Launch
Pad (launch.ocps.net)
❖ Ferramentas de pesquisa de biblioteca
aberta
❖ Abra o Cartão da Biblioteca Virtual e
faça login usando o número do aluno e
a senha
❖ Clique em Desfrute de uma seleção de
e-books
❖ No menu suspenso, selecione
OverDrive Kids Collection
❖ Procure o título de seu interesse e
clique em BORROW
❖ Selecione Ler agora no navegador ou
baixe para o seu computador

Marque o seu calendário
Outubro:
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Segunda-feira, 10/12 - Sem Dia de
Trabalho do Professor.
Terça-feira 13/10 - Primeiro dia das
2ª nove semanas.
Quarta-feira 14/10 - Quarta-feira
longa com dispensa às 15h.
Quarta-feira, 14/10 - Open House
Virtual - 16h e 16h30.
Terça-feira 20/10 - Noite de Leitura
(Virtual)
Quarta-feira, 21/10 - SAC às 7h30
Sexta-feira, 23/10 - Dia das
Imagens para os alunos Face a Face
(foto do anuário).
Sábado, 24/10 - Dia das fotos para o
LaunchEd. A opção alternativa do
aluno LaunchEd pode ir para o estúdio
por agendamento.
Segunda-feira, 26/10 - MPLC 17:30
Noite de leitura (virtual) 18:00
Quarta-feira, 28/10 - Dia do
Personagem. Vista-se como seu
personagem favorito.
Sexta-feira 30/10 - Sem escola.

Para acessar os Tumblebooks, basta
selecioná-lo em vez de OverDrive Kids
Collection no menu suspenso.

Pessoa de apoio do ano

Se você estiver usando um tablet ou telefone,
deve baixar o aplicativo Launchpad (distrito
escolar: OCPS)
Para verificar se um título é um livro de RA,
vá para
http://www.arbookfind.com/default.aspx.

Parabéns Valerie Bennett-Walton por ter sido
nomeada para representar o Dr. Phillips
Elementary School como Pessoa de Apoio do
Ano. A Sra. Bennett-Walton é
freqüentemente a primeira pessoa que as
famílias e nossa comunidade vêem ou falam
diariamente. Ela oferece excelente
atendimento aos pais, fornecendo-lhes as
informações e o suporte de que precisam.

Professor do ano
Parabéns Sra. Wallick por ter sido nomeada
para representar o Dr. Phillips Elementary
School como Professor do Ano. A Sra. Wallick
é uma super-heroína que apóia professores e
alunos. Como a instrutora de leitura
instrutiva, a Sra. Wallick fornece assistência
aos professores com planos de intervenção
de leitura, suporte MTSS, lidera o
treinamento de desenvolvimento profissional
para a equipe, facilita o Novo no Nest, para
citar apenas algumas coisas.

Lembretes i-Ready
Os alunos nas séries do jardim de infância 5ª série trabalham no i-Ready em leitura e
matemática. A meta semanal é que os alunos
trabalhem no programa 45 minutos para
cada área disciplinar, além de serem
aprovados em cada aula.
Quando os alunos atingem seus 45 minutos,
é recomendado que trabalhem em um
programa suplementar (ou seja: Reading Plus
ou Raz Kids para leitura, IXL ou Reflex Math
para matemática).

“Better than a thousand days of diligent study is one day with a great teacher”.
Japanese Proverb
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Lembretes do segundo trimestre - cara a cara
A Escola Primária Dr. Phillips terá alunos adicionais retornando ao campus para o segundo
trimestre, começando na terça-feira, 13 de outubro. Dr. Phillips continuará com os
procedimentos que foram implementados em agosto.

Chegada escalonada matinal
Com um número maior de alunos chegando
como pilotos de carro, espere um aumento do
tráfego pela manhã. Para ajudar a diminuir o
congestionamento, continuaremos com
tempos de chegada escalonados.
Famílias com alunos em mais de uma série
devem chegar durante o tempo do aluno mais
novo. Lembre-se de que os alunos não devem
estar no campus antes das 8h15.
 8:15 am Kindergarten – 2nd Grade
 8:25 am Pre-K and 3rd – 5th Grade
Os alunos precisam chegar ao campus o mais
tardar às 8h40, pois o sinal atrasado toca às
8h45.
IMPORTANTE: Por motivos de segurança, os
alunos devem sair pelo lado direito do
passageiro do carro no local designado para
entrega (calçada). Os alunos não devem sair
do veículo até que o carro tenha passado a
curva pelo mastro, pois essa área não é
visível para os funcionários.

Procedimentos de demissão
Com um número maior de alunos no
campus, a dispensa escalonada continuará.
Todos os alunos começarão a lavar as
mãos antes da dispensa.
Ordem de demissão:
 Caminhantes e ciclistas - Todos os
alunos sairão pelo corredor do
primeiro andar.
 YMCA despedida para café.
 Motoristas de ônibus / van
 Dispensa de carros
Os alunos permanecerão em aula durante a
dispensa. Os carros na fila de pickup serão
pré-marcados no sistema para dispensa.
Por favor, certifique-se de não mudar de
faixa ou ordem quando estiver no campus,
pois isso causará um atraso.
Todos os carros devem ter a etiqueta de
carro 2020-2021. Se você precisar de uma
etiqueta de carro adicional, entre em
contato com o escritório da frente.
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Demissão atrasada
No caso de um raio ocorrer dentro de um raio
de 6 milhas, todos os alunos são trazidos para
dentro para fins de segurança e os alunos não
estão ao ar livre até que não haja nenhum
raio dentro de um raio de 6 milhas por 30
minutos. A Regra 30/30 pode causar uma
dispensa atrasada onde os alunos
permanecerão em classe. Durante uma
dispensa atrasada, os pais devem deixar o
aluno na mesa designada sob a passarela
coberta. Os pais devem ter sua etiqueta do
carro e / ou documento de identidade com
foto.

Lembretes PE
Certifique-se de que, nos dias em que o seu
aluno fizer EF para áreas especiais, ele use
calçados adequados para atividades físicas,
como corrida. Além disso, é recomendado que
os alunos tragam uma garrafa de água para
se manterem hidratados.

Lembrete de máscara facial

Os alunos continuarão a usar máscaras faciais
que cobrem o nariz e a boca.

Noite de leitura virtual
segunda-feira, 26 de outubro
18h
Pais, por favor, juntem-se à equipe de
liderança do Dr. Phillips ES para Reading
Right. Durante a Noite de Leitura, a equipe
destacará os programas de intervenção de
leitura para a nota do aluno. Além de
revisar o programa, forneceremos
informações úteis sobre como você pode
monitorar o progresso do aluno durante a
semana e como os alunos podem usar os
programas em casa para apoiar o
desenvolvimento e / ou aceleração da
leitura.
 Kindergarten and 1st grade – Raz
Kids
 2nd – 5th grade – Reading Plus
Se você estiver interessado em participar,
envie um e-mail para o professor da sala
de aula do seu aluno para RSVP.
Enviaremos links virtuais para aqueles que
se inscreverem mais perto da noite dos
pais.
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Comece com Hello Week

Dr. Phillips PTA Atualizar
informação
Chamando todos os pais do Launch-Ed!
Com os desafios que este ano letivo está
apresentando, estamos perguntando se
você pode nos enviar algumas fotos do dia
escolar do seu aluno. Queremos destacar os
alunos do Launch-Ed pelo Facebook e
Instagram, além de destacar o programa do
Launch-Ed no anuário.

A Start with Hello Week foi criada por
Sandy Hook Promise para chamar a
atenção para a crescente epidemia de
isolamento social em nossas escolas e
comunidades, a fim de capacitar os jovens
a criar uma cultura de inclusão e conexão
dentro de sua escola.

Envie suas fotos para:
dpes.pta.2020@gmail.com
Evento Dance-A-Thon
Aguardamos informações em breve sobre o
DPES Dance-A-Thon em outubro!

Inscrição - Voluntário de
Adições
Todos os anos, os pais e membros da
comunidade devem se inscrever para ser
voluntários do Additions. No ano passado,
nossos voluntários ganharam para a escola
mais de 1.200 horas de serviço comunitário.
Como resultado, a Dr. Phillips Elementary
School ganhou o Prêmio Golden School. Seu
apoio em eventos, na escola e na sala de
aula é essencial. O processo pode levar até
quatro semanas. Por favor, inscreva-se hoje
para ser um Voluntário de Adições. Os
professores comunicarão as oportunidades
de voluntariado assim que estiverem
disponíveis.
The system is available here!
Or: https://ocps.samaritan.com/custom/503/

A turma da terceira série do Sr. Berrios
tendo uma ótima discussão para "Comece
com a Semana Olá" depois de assistir a
vídeos tocantes e edificantes. A classe
enviou um agradecimento a todos que
estão trabalhando na recepção.

Fotos de outono - reserve a
data
Face a Face Sexta-feira, 23 de outubro.
Opção 1 de Lançamento - Sábado, 24 de
outubro pela manhã no Pavilhão PE.
Opção 2 - Os pais podem marcar uma
consulta no Leonard’s Studio. Se você
estiver agendando uma consulta, agendea antes das férias de inverno. A foto
individual do aluno no outono será usada
no anuário.
Pais do LaunchEd que preferem
frequentar o estúdio de Leonard, por favor,
preencham o formulário:
https://www.signupgenius.com/go/LeonardsCa
sselberry
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Obrigado aos nossos Parceiros de Negócios!
Por meio da generosidade de nossos parceiros de negócios, os alunos do DPES recebem um estudante
planejador a cada ano gratuitamente. Ajude-nos a dizer “Obrigado” aos seguintes parceiros por seus
anúncios.

Um "obrigado" especial ao Dr. Brad Deese por sua generosa doação de nossas etiquetas de dispensa de
automóveis.
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