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Drodzy Rodzice, Opiekunowie i Przyjaciele,
Z niecierpliwością czekamy na wiele wspaniałych doświadczeń w nadchodzących
tygodniach. To miesiąc wdzięczności. My w PS 34 jesteśmy bardzo wdzięczni za tak
wiele wspaniałych rzeczy. Jestem wdzięczna naszym nauczycielom i pracownikom,
którzy każdego dnia służą naszym dzieciom z miłością i poświęceniem. Jestem
wdzięczna naszym rodzicom i członkom społeczności, którzy wspierają naszą szkołę i
dają tak wiele na rzecz dzieci. Przede wszystkim jestem wdzięczny za nasze dzieci. Są to
prezenty, które cenimy każdego dnia. Życzymy wspaniałego Święta Dziękczynienia!
Family Night Out
Jesteśmy bardzo wdzięczni Pani Teri Mascioli za zorganizowanie rodzinnej imprezy w
ostatni piątek, 9 listopada. Mieliśmy 183 dzieci i członków rodziny, którzy obejrzeli
przedstawienie Disney On Ice. Są to wieczory, które pozwalają naszym rodzinom usiąść
razem i dzielić się doświadczeniami, które nasze dzieci będą pamiętać przez całe swoje
życie. Jeśli chcesz wziąć udział w następnej imprezie Family Night Out, odbędzie się ona
w piątek, 14 grudnia 2018 roku. Bilety są dostępne na The Grinch w The Theatre At
MSG.
Wywiadowki odbędą się jutro, w czwartek, 15 listopada 2018 r. Harmonogram dnia jest
następujący:
8:15 - 11:30 w Szkole Pół dnia
12.35 - 14.35 Konferencje rodziców / nauczycieli (sesja I)
16:30 - 19:30 Konferencje rodziców / nauczycieli (sesja II)
Jeśli chcesz zaplanować konferencję w innym dniu, skontaktuj się z nauczycielem
swojego dziecka.
Odbędą się Kiermasz Książki Scholastic, PTA Bake Sale, "Warsztaty Sukces W
Szkole", (tylko o 14:35), i sadzenie cebulek z rodzinami wokol drzew na Eckford Street
(o godz. 14:45 - 15:45)
Gratulacje dla naszego zespołu dyskusyjnego PS 34
Dołączcie do mnie, gratulując naszemu zespołowi debatowemu, który wziął udział w
Turnieju dyskusyjnym na temat Dystryktu 14 w MS 50 w ubiegla sobotę, 10 listopada
2018 r. Uczniowie klas 4 i 5 wspólnie reprezentowali naszą szkołę i rywalizowali z
kilkoma innymi okręgowymi szkołami podstawowymi. To był wyczerpujący dzień, który
rozpoczął się o 8:00 i zakończył o godzinie 14.00. Jesteśmy wdzięczni panu Beugoms,
którzy prowadzili naszą drużynę i doprowadzili ich do zwycięstwa.
PS 34 Debate Team: India Jackson, Eileen Fitzgerald, Philip Liew, Isaiah Paul,
Boryslav Winiewski, Chloe Johnson, Maren Deveraux, Fergus Gray, Ellis Vrielink,
Lamont Jackson, Jaiden LaGuirre, Ella Sullivan, Liam Berger, Lourdes Bonifaz,
Christopher Bargiel. Roman Solarski.
Jeszcze jeden powód do wdzięczności
Niektórzy z naszych rodziców znają jednego z naszych uczniow z klasy 1-113, Julian
Maczuga. Julian zachorowal pod koniec września. Był hospitalizowany z powodu
infekcji, która stała się bardzo poważna, a jego stan był krytyczny. Z radością informuję
naszą społeczność szkolną, że chociaż przeszedł bardzo trudny okres, teraz się poprawia.
Wciąż ma długą drogę do pełnego wyzdrowienia. Proszę zachować Juliana w swoich
myślach i jeśli chcesz przekazać darowiznę, odwiedź https://www.gofundme.com/letshelp-julek-maczuga/donate.

