
Жовтень 1, 2022 

 

Дорогі сім'ї Вест-Сильвана, 

 

У п'ятницю ми провели нашу першу за понад два роки загальношкільну   асамблею,  щоб зібратися 

разом, поділитися шкільним духом, провести веселі змагання між рівнями класів та відзначити 

вчених, які були номіновані на моделювання риси учня MYP, будучи «відкритим розумом». Це була 

коротка збірка тривалістю менше 30 хвилин, і вона давала нам цілий шкільний час, щоб зібратися 

разом, повеселитися та відсвяткувати успіхи. Нижче наведено плакат усіх номінацій scholar, наданих 

за цю рису MYP минулого місяця.   

 
 

Крім того, у четвер цього тижня наші 6-ті радири G мали можливість почути безпосередньо від лідерів 

Outdoor School camp.  Були виставлені фотографії двох таборів (Табір Ангелос і Табір Коллінз), 

обговорені страви, описані душові, а підтримка дорослих і керівники таборів були передані вченим.  

Якщо будуть вчені, чиї сім'ї вирішать, щоб їх 6-й Grader відмовився від тижневого досвіду відкритої  

школи,  пакет роботи буде залишено для вчених,  і вони будуть з викладачами S ub stitute  за 

тиждень на території кампусу. Шкільні пакети на відкритому повітрі були відправлені додому, і їх 

потрібно повернути для відвідування.  Завдання для таборів можна переглянути тут. 

 

Тестування MAP все ще триває для деяких класів Math і для класів англійської мови.  Це час 

тестування F, коли ми отримуємо деякі вихідні дані про навички наших вчених, щоб викладачі могли 

планувати навчання на рік, щоб задовольнити потреби вчених.  Найближчими тижнями the District 

буде надсилати додому копії результатів тестів з минулого навчального року. 

 

Ми дуже цінуємо членів сім'ї, які були волонтерами в нашій Main Office, нашій бібліотеці, і 

приєднуються до нас на шкільні обіди, щоб допомогти з наглядом!  Додаткові дорослі навколо 

кампусу дійсно допомагають у цих більш завантажених просторах та найжвавіший час навчального 

дня!   

 

 

Учень підтримує 

6-й клас:  Радник:  Рікі Алмейда [ralmeida@pps.net] 

 Адміністратори:  Джилл Хант [jihunt@pps.net] 

  Бен Келлер [bkeller@pps.net] 

7-й клас:  Радник:  Кандіс Абні [kaabney@pps.net] 

 Адміністратор:  Бен Келлер [bkeller@pps.net] 

8-й клас:   Радник:  Ребекка Коен [rcohen@pps.net] 

 Адміністратор:  Джилл Хант [jihunt@pps.net] 
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Оновлення безпеки: 

Як ми повідомили в п'ятницю, того дня було дві проблеми з безпекою, одна з яких 

стосувалася члена сім'ї Вченого, а інша - кількох наших 8-х радерів G під час обіду. У 

зв'язку з ситуацією з  членом сім'ї ми викликали "Командну відповідь", щоб вирішити 

проблему.  «Реакція команди» — це сигнал, який ми використовуємо з нашою командою 

педагогів, щоб попередити їх про проблему безпеки в будівлі, під час якої ми просимо всіх 

науковців та викладачів зайти в клас або в найближчу кімнату та закрити двері.  Таким 

чином, ми можемо розчистити коридори та вирішити проблему безпеки з дорослими, які 

реагують, без будь-яких науковців, які рухаються будівлею.  Наша команда вихователів 

швидко відреагувала, поліція Бівертона також відреагувала протягом трьох хвилин після 

телефонного дзвінка, і член сім'ї залишив кампус без інцидентів. У цьому випадку по 

коридорах лунали деякі усні заяви (без фізичних погроз), які ми не хотіли, щоб наші вчені 

піддавалися, і ми хотіли, щоб вчені в інших просторах, поки ми працювали з членом сім'ї, 

виходили з будівлі. Ми вдячні всій нашій спільноті педагогів за негайну реакцію на заклик. 

Наша районна команда також відреагувала на інцидент, щоб підтримати. Якщо у вас 

виникли додаткові запитання, будь ласка, надішліть повідомлення директору Джилл Хант 

на jihunt@pps.net.  Наші консультанти перебувають у режимі очікування протягом 

наступного тижня, щоб опрацювати будь-які почуття, пов'язані з інцидентами в п'ятницю.   

 

Нагадування про необхідність мати заряджені Chromebook і зарядні пристрої: 

У нас є дуже невеликий запас додаткових Chromebook, які можна позичити, коли наші 

вчені забувають свої пристрої вдома.  Будь ласка, нагадайте своєму вченому взяти з 

собою пристрій, щоб він міг використовувати його для доступу до тестування MAP і 

залишатися в курсі подій. 

 

● Відвідайте наш консультаційний куточок тут 

 

Можливості для сімейних зв'язків та розширеної діяльності науковців: 

 

● Підпишіться на волонтерство!  Ми хочемо вашої допомоги (особливо під час обідів або 

в фронт-офісі в другій половині дня)! 

● Клуб мовлення та дебатів після школи: 2022-23 Клуб промов та дебатів WSMS (окремо від 

класу мовлення в WSMS) - це клуб, організований командою з промови та дебатів Лінкольна, 

який викладається його членами. У цьому клубі ми навчаємо різним змагальним заходам у 

мовленні та дебатах та відвідуємо турніри, щоб змагатися з іншими місцевими середніми 

школами. Ми сподіваємось, що з клубом студенти будуть більш підготовлені до команди з 

промов та дебатів Лінкольна, а також підвищать свої навички публічних виступів, досліджень 

та інших важливих навичок. Щоб переглянути форму для реєстрації, скопіюйте та вставте це 

посилання у свій браузер: https://tinyurl.com/ycx2b6h9. 

 

Загальні питання:  

Електронна пошта офісу: westsylvanoffice@pps.net 

Джерда Солонче, адміністративний помічник: jsolonche@pps.net (штатний, фінансовий) 

Кірстен Кромбі, адміністративний помічник: kcrombie@pps.net (відвідуваність, реєстрація, зняття 

коштів) 

 

 

Ось кілька дат, які потрібно зберегти в календарі зараз під час підготовки: 
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★  Святкування фестивалю врожаю парків та відпочинку в Парктобері:  13 жовтня з 17:30 

до 19:30 у полі за школою.  Будь-які місцеві підприємства, які хочуть накрити стіл або продати 

товари, можуть займатися саморекламою, оскільки це відкритий захід спільноти.  Це веселий, 

безкоштовний захід із заходами для будь-якого віку, безкоштовними розіграшами подарунків 

та можливістю надати інформацію про новий парк, що приходить до SW Pointer Rd. Одягніть 

свій улюблений  костюм Fу будь-який час між 5:30-7:30 у середній школі Західного 

Сильвана. Будуть надані послуги усного перекладу по іспанській мові. Запрошуємо всіх 

бажаючих! 

★ Немає школи для студентів та необов'язковий ПД для викладачів: 14 жовтня 

★ Віртуальне запитання та зустріч про ODS для сімей 6-х класів: 17 жовтня, 17:5  

(посилання буде відправлено сім'ям) 

★ Школа на свіжому повітрі для учнів 6-го класу:  неділя, 23-28 жовтня ~ Табір з 

ночівлею повертається!  Більше деталей з'явиться у вихователів 6-го класу в 

найближчі тижні. 

★ Кінець 1-ї чверті (чверть занять закінчується, а нові чверть занять починаються 

наступного понеділка): четвер, 3 листопада 

★ Немає школи для науковців, день планування та оцінювання викладачів: 4 листопада 

 

 

Насолоджуйтесь вихідними, і вирушайте вовчою зграєю! 

 

Джилл і Бен 

 


