October Parent Newsletter 2017
***This newsletter is in English, then Spanish and then Polish***
Welcome to the October edition of the Rhodes Parent Newsletter, our first one of the 2017-2018 school
year.
SEL Rewards & Roof Adventure
Mr. McConnell had a fun time up on the roof as part of the students Rhodes Respect program! Last year
we promised the students that he would sleep on the roof if they earned enough Rhodes Respect tickets
from their teachers. The final week of the year, they finally reached their goal. So three weeks ago Mr.
McConnell was up on the roof at dismissal to wave goodbye to the students. He also did a Periscope
video via our twitter feed. Thank you to all of the parents who offered water and snacks! In the end, we
are just happy that our students showed such positive behavior last year. This year, if they reach their
ultimate goal, he will be in a dunk tank at the end of the year carnival! The fun never stops!

The Eclipse
The K-5th grade students went outside on the soccer fields with protective glasses from 12:50-1:30 to
watch the Eclipse as it reached its peak visibility. A representative from Triton talked to our students and
staff about the eclipse and answered several questions the students had. Our 6th-8th grade students went
to Triton to participate in specific activities and witnessed the event there. It was a memorable event and
we were thrilled to share it with our students!

Rhodes School Promotes School Wide Literacy
Several teachers volunteered their time this summer to attend a meeting to brainstorm ideas to promote
literacy at Rhodes. At this meeting, we scheduled our Drop Everything and Read (D.E.A.R.) dates and
quarterly reading events including Community, Staff and Student Guest Readers! After discussing several
options for a school wide theme, we decided on... READING IS OUT OF THIS WORLD! Teachers
will incorporate science related texts into their lessons throughout the year. Read, read, read!

World Language
This year Rhodes is launching a new class available to all kindergarten through fifth graders. Our students
will be receiving Spanish language instruction one day a week. Our students will be learning new
vocabulary centered around a common monthly theme. Each month their teacher will highlight key
cultural aspects of a different Spanish speaking country. Middle school students will continue to receive
Introduction and Heritage Spanish classes two to four times per week as an elective. This is a continuation
of the model we had in place last year. So far our students have enjoyed learning a new language or in
some cases, sharpening their Spanish language skills.
PTA Zap Show
The PTA was thrilled to see almost 200 parents and children attending ZAP! on the evening of
Wednesday, September 13, in the McNally Gymnasium. The ZAP! program about electricity was
presented by The Science Alliance, an organization dedicated to fun, interactive and safe science
educational experiences. Some of the children got to act out an electrical circuit. Others had the
opportunity to make a human electric bridge. The audience also got to see the Jacob's Ladder, which had
a crackling charge of electricity travelling up two long poles. Finally, every child who attended had an
opportunity to experience the Van de Graff generator, which can raise the hair right off a person's head!
The PTA was happy to present such an entertaining and educational program at Rhodes School.

Rhodes Music Parent Association
The RMPA car wash fundraiser was a huge success! We beat our total from last year, and brought in
$536.00! A big thank you to Mrs. Wagner, Mr. Lark, the students and all the parents that
volunteered to make this event a success. Keep an eye out for more information on our October
Krispy Kreme Doughnut Day fundraiser!
New Playground
A huge thank you to everyone who helped us build our brand new playground and picnic area! Last
Thursday, thanks to over 225 volunteers from CarMax, River Grove and Melrose Park, we were able to
turn a plot of land into a playground that also comes with two picnic tables, a garden/bench gazebo, two
benches, two huge garden/flower boxes, a trash/recycling bin and several new games for the blacktop
area. Plus, we were totally surprised when CarMax awarded us with a $10,000 donation to be used to
support our students and our programs. Needless to say, we feel totally bless by this good fortunate. It
did come with a lot of hard work, and we need to specifically thank the following Rhodes staff members:
Jill Oswald, Suzy Boehm, Jaime Johnson, Don Palmer and Tracy Wisniewski. Without their help, this
project never would have happened. Now we hope our students and families can enjoy this area for years
to come!

MAP Testing
Fall reading and math MAP testing is complete. The MAP assessments help teachers identify the
instructional level of the student and also provide context for determining where each student is
performing in relation to local or state standards and national norms. The MAP Growth Report will be
sent home with Report Cards on October 27th.
Fall Sports Update
Cross Country
Cross Country has had three meets so far this season! Two of the meets were at Schiller Woods where the
students ran 1.5 miles, and one of the meets was a practice meet that took place at Rhodes. The students
have been working really hard at practice, and pushing through the tiredness/stress that running can put
on the body. Mr. Kellerman and Ms. Johnson are happy with the work ethic a majority of students display
each practice. At the most recent meet on September 19th, we had many students improve their times.
Most runners were able to drop about 20-45 seconds from their first race time. Practice and hard work
really does pay off! The Conference meet will be on Wednesday, October 4th, at Schiller Woods off of
Irving Park road. Please come out to cheer on our Rhodes runners, and celebrate all the hard work they
have put into this season! We are hoping to come home with a few awards!
Boys’ Softball
The boys softball team has had and up and down season. Led by the stellar pitching of Adam Arabik and
the solid bat and defense of Zach Hernandez, the team has had a competitive season but has come up on
the short end of the scoreboard more often than not. They did make the playoffs, but lost in the first
round in a dramatic finish to the game. We are proud of the effort and character our student athletes
showed this season.
Girls’ Softball
Girl’s softball has been battling tough this season. The girls have worked hard and improved
tremendously through each practice and game. Mrs. Wisniewski is really proud of their accomplishments
this season!
Boletín de Padres de Rhodes
Octubre 2017
Bienvenidos a la edición de octubre del Boletín de Padres de Rhodes, nuestra primer edición del año
escolar 2017-2018.

SEL y aventura del techo
El Sr. McConnell se divirtió en el techo como parte del programa de Rhodes Respect. El año pasado
prometimos a los estudiantes que dormiría en la azotea si ganaban suficientes entradas de Rhodes Respect
de sus maestros. La última semana del año, finalmente alcanzaron su objetivo. Hace dos semanas el Sr.
McConnell estaba en el techo a la hora del despido para despedir a los estudiantes. También hizo un video
de Periscope a través de nuestro feed de Twitter. ¡Gracias a todos los padres que ofrecieron agua y
bocadillos! Al final, estamos contentos de que nuestros estudiantes mostraran un comportamiento tan
positivo el año pasado. Este año, si alcanzan su objetivo final, estará en un tanque de agua al final del
carnaval del año! ¡La diversión nunca para!

El eclipse
Los estudiantes de K-5to grado salieron a los campos de fútbol con gafas protectoras de 12:50-1:30 para
ver el Eclipse cuando alcanzó su máxima visibilidad. Un representante de Triton habló con nuestros
estudiantes y el personal sobre el eclipse y respondió a varias preguntas de los estudiantes. Nuestros
estudiantes de 6to-8vo grado fueron a Triton para participar en actividades específicas y fueron testigos
del evento allí. Fue un evento memorable y estuvimos encantados de compartirlo con nuestros
estudiantes!

La Escuela Rhodes promueve la Literacy para toda la escuela
Varios maestros ofrecieron su tiempo este verano para asistir a una reunión para intercambiar ideas para
promover la alfabetización en Rodas. En esta reunión, hemos programado nuestras fechas de Drop
Everything & Read (D.E.A.R.) y eventos de lectura trimestrales, incluyendo Community, Staff y Student

Guest Readers! Después de discutir varias opciones para un tema de la escuela, decidimos ... ¡LA
LECTURA ESTÁ FUERA DE ESTE MUNDO! Los maestros incorporarán textos relacionados con la
ciencia en sus lecciones a lo largo del año. ¡Leer leer leer!
Lenguaje mundial
Este año Rhodes está lanzando una nueva clase disponible para todos los estudiantes de kinder a quinto
grado. Nuestros estudiantes recibirán instrucción en español un día a la semana. Nuestros estudiantes
estarán aprendiendo nuevo vocabulario centrado alrededor de un tema mensual común. Cada mes la
maestra destacará los aspectos culturales diferentes claves de un país de habla hispana. Los estudiante de
sexto y octavo continuará recibiendo clases de español de Introducción y Patrimonio de dos a cuatro
veces por semana. Esta es una continuación del modelo que teníamos el año pasado. Hasta ahora nuestros
estudiantes han disfrutado aprendiendo un nuevo idioma o en algunos casos, afilando sus habilidades de
español.
PTA Espectáculo de Zap
¡La PTA estaba encantada de ver a casi 200 padres y niños asistiendo al espectáculo, ZAP! en la noche
del miércoles, 13 de septiembre, en el McNally Gymnasium. ¡El ZAP! programa sobre electricidad fue
presentado por la Alianza de la Ciencia, una organización dedicada a la diversión, interactiva y segura
experiencias educativas de la ciencia. Algunos de los niños tienen que actuar en un circuito eléctrico.
Otros tuvieron la oportunidad de hacer un puente eléctrico humano. La audiencia también llegó a ver la
Escalera de Jacob, que tenía una carga crepitante de electricidad viajando por dos polos largos.
Finalmente, todos los niños que asistieron tuvieron la oportunidad de experimentar el generador de Van
de Graff, que puede levantar el cabello de la cabeza de una persona! El PTA estaba feliz de presentar un
programa tan entretenido y educativo en la Escuela Rhodes.

Asociación de Padres Musicales de Rhodes
La recaudación de fondos de lavado de autos fue un gran éxito! Batimos nuestro total del año pasado, y
ganamos $536.00! Un gran agradecimiento a la Sra. Wagner, al Sr. Lark, a los estudiantes y a todos los
padres que se ofrecieron para hacer de este evento un éxito. ¡Mantenga un ojo hacia fuera para más
información sobre nuestra recaudación de fondos del día del donas de Krispy Kreme de octubre!
Nuevo patio de recreo

Un enorme gracias a todos los que nos ayudaron a construir nuestro nuevo parque y zona de picnic! El
jueves pasado, gracias a más de 225 voluntarios de CarMax, River Grove y Melrose Park, pudimos
convertir una parcela de tierra en un parque infantil que también viene con dos mesas de picnic, un jardín,
banco mirador, dos bancos, cajas de flores, un contenedor de basura y reciclaje y varios juegos nuevos
para el área de asfalto. Además, quedamos totalmente sorprendidos cuando CarMax nos otorgó una
donación de $10,000 de apoyar a nuestros estudiantes y nuestros programas. No hace falta decir que, nos
sentimos totalmente bendecidos por esta buena suerte. Llegó con mucho trabajo duro, y tenemos que
agradecer específicamente a los siguientes miembros del personal de Rhodes: Jill Oswald, Suzy Boehm,
Jaime Johnson, Don Palmer y Tracy Wisniewski. Sin su ayuda, este proyecto nunca habría sucedido.
Ahora esperamos que nuestros estudiantes y sus familias puedan disfrutar de esta área por muchos años!

Pruebas de MAP
Las pruebas MAP de lectura y matemáticas de otoño están completas. Las evaluaciones del MAP ayudan
a los maestros a identificar el nivel de instrucción del estudiante y también proveen un contexto para
determinar dónde está desempeñando cada estudiante en relación con las normas locales y estatales y las
normas nacionales. El Informe de Crecimiento del MAP será enviado a casa con las calificaciones del 27
de octubre.
Actualización de deportes de otoño
Cross Country
Cross Country ha tenido tres encuentros hasta ahora. Dos de los encuentros fueron en Schiller Woods,
donde los estudiantes corrió 1.5 millas, y una de las reuniones fue una reunión de práctica que tuvo lugar
en la escuela Rhodes. Los estudiantes han estado trabajando muy duro en la práctica, y empujando a
través del cansancio / estrés que un corredor puede poner en el cuerpo. El Sr. Kellerman y la Sra. Johnson
están contentos con la ética del trabajo, la mayoría de los estudiantes muestran cada práctica. En la
reunión más reciente el 19 de septiembre, tuvimos muchos estudiantes que mejorar sus tiempos. La
mayoría de los corredores fueron capaces de caer alrededor de 20-45 segundos comparados con su
primera carrera. Práctica y trabajo duro realmente vale la pena! La reunión de la Conferencia será el
miércoles 4 de octubre, en Schiller Woods, en la calle Irving Park. Por favor, vengan a animar a nuestros
corredores de Rhodes, y celebrar todo el trabajo duro que han puesto en esta temporada! ¡Esperamos
regresar con unos premios!
Softball de los muchachos

El equipo de softball de los muchachos ha tenido una temporada difícil. Liderado por el lanzamiento
estelar de Adam Arabik y el sólido bate y la defensa de Zach Hernández, el equipo ha tenido una
temporada competitiva, pero les ha faltado ganar más puntos. Todavía les falta un partido más y todavía
tienen una oportunidad de llegar a los playoffs y quién sabe, tal vez llegar ganando. Legaron a los
playoffs, pero perdieron en la primera ronda en un dramático final del juego. Estamos orgullosos del
esfuerzo y el carácter que nuestros atletas estudiantiles mostraron esta temporada.
Softball de las muchachas
Este equipo ha estado luchando duro esta temporada. Las chicas han trabajado duro y mejorado
tremendamente a través de cada práctica y juego. ¡La Sra. Wisniewski está muy orgullosa de sus logros
esta temporada!

Październikowy Biuletyn Rodzica
***Tłumaczenie w języku Angielskim, następnie Hiszpańskim, i Polskim***
Witamy w październikowej edycji Biuletynu Rodzica tego 2017-2018 roku szkolnego.
Nagrody programu społeczno emocjonalnego & Przygoda na dachu
Pan McConnell spędził czas na dachu jako część programu Rhodes Respect dla uczniów! W ubiegłym
roku obiecaliśmy uczniom, że będzie on spał na dachu, jeśli szkoła zbierze wystarczająco dużo biletów z
programu szacunku w naszej szkole. W ostatnim tygodniu, w końcu osiągnęliśmy nasz cel. Dwa tygodnie

temu Pan McConnell “spał” na dachu. Zrobił też film Periscope za pośrednictwem naszego kanału
Twitter. Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy oferowali wodę i przekąski! Jesteśmy szczęśliwi, że w
zeszłym roku uczniowie wykazali takie pozytywne zachowanie. W tym roku, jeśli uczniowie osiągną
swój ostateczny cel, Pan McConnell zanurzy się w wodzie w czasie karnawału! Zabawa nigdy się nie
kończy!

Zaćmienie Słońca
Uczniowie klas od zerówki do 5 klasy oglądali zaćmienie słońca na trawie na szkolnym boisku przez
okulary ochronne od 12:50 do 1:30 po południu kiedy widocznosc byla wysoka. Przedstawiciel ze szkoły
Triton rozmawiał z naszymi uczniami i personelem o zaćmieniu i odpowiedział na kilka pytań. Nasi
uczniowie w klasach od 6 do 8 brali udział w zajęciach w Triton i byli świadkami tego wydarzenia tam.
Było to niezapomniane wydarzenie i wszyscy byliśmy tym podekscytowani!

Szkoła Rhodes promuje Szeroki Obszar Literatury
Kilku nauczycieli zgłosiło się na ochotnika, aby uczestniczyć w spotkaniu, i omówić pomysły na program
czytania. Na tym spotkaniu zaplanowaliśmy nasze terminy "Rzuć wszystko" i "Czytaj" oraz kwartalne
wydarzenia w czytaniem, w tym Sąsiedztwo, Nauczyciele i Uczniowie jako osoby czytające! Po
omówieniu kilku opcji tego szerokiego tematu, zdecydowaliśmy się na następujące motto... CZYTANIE
JEST Z NINIEJSKIEGO Świata! Nauczyciele włączą teksty naukowe w swoje lekcje przez cały rok.
Czytaj, czytaj, czytaj!
Język Obcy

W tym roku Rhodes rozpoczyna nową klasę dostępną dla wszystkich uczniów klas zerowych ponad piąta.
Nasi uczniowie będą otrzymywać język hiszpański raz w tygodniu. Nasi uczniowie będą uczyć się
nowego słownictwa skupionego wokół wspólnego miesięcznego tematu. Co miesiąc nauczyciel podkreśla
kluczowe aspekty kulturowe w poszczególnych hiszpańskich krajach. Gimnazjum będzie kontynuować
naukę języka hiszpańskiego dwa lub cztery razy w tygodniu. To kontynuacja modelu, jaki mieliśmy w
zeszłym roku. Do tej pory nasi uczniowie cieszyli się z nauki nowego języka lub, w niektórych
przypadkach, pogłębiali swoje umiejętności językowe w języku hiszpańskim.

Przedstawienie “ZAP Show” Sponsorowane przez Komitet Rodzicielski
PTA cieszyło się, że prawie 200 rodziców i dzieci uczestniczyło w ZAP! w środę, 13 września, w
gimnazjum McNally. ZAP! program o energii elektrycznej został zaprezentowany przez “The Science
Alliance,” organizację poświęconą zabawnym, interaktywnym i bezpiecznym doświadczeniom
edukacyjnym. Niektóre dzieci uczestniczyły w obwodzie elektrycznym. Inni mieli okazję zbudować most
elektryczny. Widzowie również zobaczyli drabinę Jakuba, która miała trzeszczący ładunek elektryczności
poruszający się po dwóch długich biegunach. Wreszcie każde dziecko, które wzięło udział, miało okazję
doświadczyć generatora Van de Graffa, który może podnieść włosy na głowie! Stowarzyszenie Rodziców
z przyjemnością zaprezentowało taki program rozrywkowy i edukacyjny w naszej szkole.

Stowarzyszenie Rodziców Programu Muzycznego
Fundraiser Stowarzyszenia Rodziców Programu Muzycznego był ogromnym sukcesem! Uczniowie
zebrali $536.00 i pobili ta sume z zeszłego roku! Wielkie podziękowania dla Pani Wagner, Pana Lark,
uczniów i wszystkich rodziców, którzy zgłosili się na ochotnika, aby to wydarzenie zakończyło się
sukcesem. Prosze zwrócic uwagę na więcej informacji na temat funduszu Krispy Kreme Donut w
październiku!

Kaboom Dzień Budowania
... był ogromnym (ale wartym i ekscytującym) bólem głowy dla pana McConnell, ale jesteśmy bardzo
podekscytowani, że plac zabaw zostanie wybudowany w czwartek! Jeśli nadal chcecie Państwo być
ochotnikiem w tym czasie, prosze skontaktowac się z Panem McConnell. Obecnie mamy ponad 225
wolontariuszy z Rhodes, Kaboom, CarMax, Leyden High School, Lodge Moose, klubu Lion i Village
River Grove. Pod koniec tego tygodnia będzie plac zabaw, ławki, stół piknikowy, ogród i inne zajęcia w
naszej okolicy między polami piłki nożnej. Czwartek będzie napełniony ciężką pracą, ale także muzyką,
jedzeniem i mnóstwem pozytywnej energii. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w tym procesie.
Nowy Plac Zabaw
Ogromne podziękowania dla każdego, kto pomógł nam zbudować nasz nowy plac zabaw! W ostatni
czwartek, dzięki ponad 225 wolontariuszom z CarMax, River Grove i Melrose Park udało nam się
przekształcić działkę na plac zabaw, który posiada również dwa stoły piknikowe, altanę ogrodową, dwie

ławki, dwa ogromne ogrody / pudełka kwiatowe, kosze na recykling i kilka nowych gier dla obszaru
naszego “blacktop.” Plus byliśmy zaskoczeni, gdy CarMax przyznał nam $10,000 dolarów darowizny,
które mają być wykorzystane do wspierania naszych uczniów i naszych programów. Nie trzeba dodawać,
że czujemy się całkowicie szczęśliwi dzięki temu. Szczególne podziękowania składamy następującym
pracownikom szkoły Rhodes: Jill Oswald, Suzy Boehm, Jaime Johnson, Don Palmer i Tracy Wiśniewski.
Bez ich pomocy ten projekt nigdy by się nie zdarzył. Teraz mamy nadzieję, że nasi uczniowie i rodziny
mogą korzystać z tego obszaru na wiele lat!

Testy MAP
Testy MAP zostały zakończone. Wyniki testów MAP pomagają nauczycielom zidentyfikować poziom
nauczania ucznia, a także zapewniają kontekst dla określenia, jak każdy uczeń uczy się w odniesieniu do
norm lokalnych lub stanowych oraz norm krajowych. Raport o wzroście MAP zostanie wysłany do domu
z pierwszymi ocenami za pierwszy kwartał 27 października.
Aktualizacja Jesiennych Sportów
Bieganie
Zespół biegania mial zawody trzy razy w tym sezonie! Dwa spotkania odbyły się w Schiller Woods,
gdzie uczniowie przebiegli 1,5 mili, a jedno z ich spotkań odbyło się w Rhodes. Uczniowie ciężko
pracują i brna przez zmęczenie i stres, jakie bieganie może spowodować na ciele człowieka. Pan
Kellerman i Pani Johnson są zadowoleni z etyki pracy większości uczniów jaka oni prezentują. Na
ostatnim spotkaniu 19 września wielu uczniów poprawiło swoje czasy. Większość zawodników pobiła
swój czas między 20 a 45 sekund od swojego pierwszego wyścigu. Praktyka i ciężka praca naprawdę się
opłaca! Spotkanie Konferencje Biegu odbędzie się w środę, 4 października, w Schiller Woods przy
drodze Irving Park. Zapraszamy Państwa na wsparcie naszych biegaczy! Mamy nadzieję wrócić do domu
z kilkoma nagrodami!

Drużyna Chłopców w Softball
Zespół chłopców miał troszkę pod górkę w tym sezonie. Prowadzony przez bohaterskiego “pitchingu”
Adama Arabika, solidnego gracza, który odbija piłkę i obronę Zacha Hernandez, zespół nie zdołał wygrać
i był krótko na końcu tablicy wyników. Pozostała jedna gra, ale nadal mają szansę rozegrać “playoffs,” i
kto wie, może nawet wygrać. Dostali sie do “playoffs” i rozegrali mecz, ale przegrali w finale gry.
Jesteśmy dumni z wysiłku naszych sportowców w tym sezonie.

Drużyna Dziewczyn w Softball
Drużyna Dziewczyn walczy w tym trudnym sezonie. Dziewczyny pracowały ciężko i znacznie poprawiły
się dzięki każdej praktyce i grze. Pani Wiśniewski jest naprawdę dumna z ich osiągnięć i nie możemy się
już doczekać zakończenia udanego sezonu!

