
Dzień dobry, 

Mam nadzieję, że wszyscy mają wspaniały tydzień! Jutro szkoła na Rodos organizuje 
wydarzenie z okazji Dnia Drzewa z wioską River Grove! Rozpoczyna się o godzinie 
10:00 i odbędzie się w pobliżu placu zabaw wzdłuż Fullerton. Wystąpi nasz Senior 
Band, a uczniowie 6 klasy będą obecni wraz z dygnitarzami z Village of River Grove. 
Zasadzimy 3 nowe drzewa na naszym terenie sportowym i placu zabaw. Wszyscy 
członkowie społeczności są zaproszeni! 

Organizujemy Noc MultiCultural sponsorowaną przez nasz BPAC (Dwujęzyczny 
Komitet Doradczy Rodziców) w dniu 19 maja o 17:00 na asfalcie na Rodos. Jest to 
bezpłatne wydarzenie, które obejmie jedzenie, gry, muzykę i różne zajęcia, które 
reprezentują różnorodność szkoły Rhodes. Jest to również doskonały sposób na 
kontakty towarzyskie z innymi rodzicami Rodos! Zaplanuj udział w tym wspaniałym 
wydarzeniu! 

Poszukujemy wolontariuszy rodziców na rok szkolny 2022-23. Jeśli jesteś rodzicem 
ucznia z Rodos i chciałbyś być bardziej zaangażowany w naszą szkołę, istnieje kilka 
sposobów dołączenia, które nie są zbyt czasochłonne, ale bardzo nam pomagają. 
Rhodes PTA (Stowarzyszenie Rodziców Nauczycieli) poszukuje nowych członków! Ta 
grupa sponsorowała imprezy klasowe, wycieczki terenowe i prowadziła zbiórki 
pieniędzy, aby wesprzeć naszą szkołę. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt 
z p. McConnell pod adresem bmcconnell@rhodes.k12.il.us. Rhodes Foundation to 
grupa, która wysłuchuje pomysłów nauczycieli na zajęcia w klasie i decyduje, które z 
nich sfinansować. Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem, skontaktuj się z panią Ta 
pod adresem sta@rhodes.k12.il.us. Dziękuję Ci! 

Leyden Student Summit to dwudniowe wydarzenie dla przyjeżdżających uczniów klas 
3-8, które odbywają się 16 i 17 czerwca w godzinach 9:00-14:00. To 15 USD, w tym 
lunch, a uczniowie będą mogli rotować na różne warsztaty i zdobywać praktyczne 
doświadczenia z kulinariami, produkcją filmową, kreatywnym pisaniem, kodowaniem, 
robotyką, elektroniką, teatrem i nie tylko! Rejestracja rozpoczyna się 9 maja 
na http://tinyurl.com/LeydenStudentSummit. Zastanów się nad zapisaniem dziecka! 

Nareszcie roczniki wciąż w sprzedaży! Proszę wstąpić do głównego biura, aby otrzymać 
formularz księgi pamiątkowej, lub poprosić dziecko, aby poprosiło o nie swojego 
nauczyciela. Kosztują 20 USD i zostaną dostarczone przed końcem roku. 

Życzę wszystkim miłego weekendu! 
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