Maj 2017 Tygodniowy Biuletyn Rodzica
Witamy w majowej edycji naszego ostatniego Biuletynu Rodzica w tym 2016-2017 roku.
Ponieważ rok szkolny się kończy, dla każdego z nas jest to moment rozważania minionego
roku i zaprezentowanie udanych momentów, które miały miejsce w tym roku, a także
rozważania niektórych nieudanych chwil. Jest to czas analiz, jak możemy poprawić się jako
szkoła w przyszłości. Zawsze szukamy informacji zwrotnych od naszych nauczycieli i
rodziców, abyśmy mogli mieć tak wiele informacji, jak to możliwe, starając się uczynić
nasza szkołę miejscem, z którego wszyscy możemy być dumni. Jeśli macie Państwo jakieś
pozytywne komentarze lub rzeczy, które Państwa zainteresowały, zachęcam do wysłania emaila lub zatrzymania się i podzielenia się ze mną swoimi przemyśleniami. Dziękuję.
Trzy Strony Nauczania Ucznia
W naszej szkole mocno wierzymy, że mamy kilka obowiązków w zakresie edukowania
uczniów. Jest strona akademicka, którą kontynuujemy. W ubiegłym roku wdrożyliśmy serię
programu pisemnego Lucy Calkins z naszymi uczniami i widzimy, że nasi uczniowie dokonują
ogromnych udoskonaleń w zakresie pisania. Jesteśmy dumni z tego, że nasi uczniowie i
nauczyciele pokazali się w tej dziedzinie! W przyszłym roku wprowadzamy nowy program
nauczania matematyki w klasach od K do 5 realizujemy program Go Math a w klasach od 6
do 8 implementujemy Eureka Math. Oba te programy były pilotowane na różnych
poziomach w zeszłym roku, a badania wykazały, że są idealnie dopasowane do standardów
stanowych. Wreszcie, w przyszłym roku przyjrzymy się naszej serii czytania i jakich
ewentualnych zmian trzeba dokonać w tej dziedzinie. Zaczęliśmy używać program biologii
Science Mystery na różnych poziomach, aby wprowadzić naszym uczniom eksperymenty
naukowe i ich tematykę.
Uważamy też, że jesteśmy odpowiedzialni za wprowadzanie naszych uczniów do nowych
doświadczeń, do których mogą oni nie mieć dostępu. Właśnie w tym roku na różnych
poziomach wyjeżdżaliśmy na wycieczki z naszymi uczniami do następujących miejsc:
Naperville Settlement (3), Zoo w Lincoln Park (1 i 4), Volo Bog State Natural Area (4),
Shedd Aquarium (Zerówka), Ogród Botaniczny (2), Argonne Lab (8), różne teatry w okolicy,
Chicago Field Museum (5), Planetarium Ziemi i Kosmosu Cernan (6), Legoland (1 i 2), Wonder
Works Muzeum Dziecięce (Przedszkole), Instytut Sztuki (4), Muzeum Historyczne w
Chicago (3), Muzeum Nauki i Przemysłu (6), Muzeum Holokaustu (8), Zoo w Brookfield (6),
Kline Creek Farm (5) Northern Illinois University (7), oraz różne wyjazdy do szkoły
średniej East i West Leyden na przedstawienia. To niesamowita lista i jesteśmy dumni, że
nasi uczniowie są w stanie skorzystać z tego, co Chicago ma do zaoferowania i nauczyć się
od tych doświadczeń!
Wreszcie podkreślamy znaczenie nauczania społeczno-emocjonalnego z naszymi uczniami.
Wiele z naszych uczniów sukcesu, lub niestety, brak sukcesu zależy od tego, jak są obecni

w klasie. Nie tylko fizycznie obecni, ale też emocjonalnie obecny. Kiedy uczniowie słyszą, że
są doceniani i postrzegani przez Swoich rówieśników i nauczycieli jako ważni czujemy, że są
bardziej oni podatny na osiągniecie sukcesow w klasie. Od kilku lat skupiamy się na idei
programu Rhodes Respect i nauczaniu tego, co to oznacza dla naszych uczniów. To nie tylko
puste słowa dla nas. Wysyłamy naszym nauczycielom plany lekcji i zajęcia dla naszych
uczniów skupiające się na różnych formach szacunku; Tygodniowo uznajemy uczniów, którzy
pokazali i zostali wynagrodzeni za okazanie szacunku; Otrzymujemy kwartalne nagrody dla
uczniów spełniających nasze oczekiwania w zakresie zachowania; mamy również program
“Check and Succeed” sprawdzania i pomyślnego doradztwa, który pomaga nauczycielom i
uczniom współpracować ze sobą. Nie jestem jednak naiwny i wiem, że nadal istnieją
przykłady, w których nasi uczniowie nie okazywali szacunku do rówieśników lub personelu.
Latem spotykamy się w celu dostosowania i modyfikacji części naszego programu szacunku
w szkole Rhodes w celu udoskonalenia tego jak przekazujemy umiejętności naszym uczniom.
Prosimy, abyście jako Rodzice robili to samo w domu przez modelowanie tego, czym jest
szacunek, i współpracując z nimi, aby nauczyć ich szanowania innych w swoim życiu. Oto link
do niektórych informacji, które uważamy za pomocne w tym celu tego lata:
Http://www.casel.org/in-the-home/
W razie jakichkolwiek pytań skontaktujcie się Państwo z jednym z naszych pracowników
socjalnych, Pani Peterman lub Pani Vazquez. Dziękuję bardzo!
Letnia Szkółka
Nasza szkoła letnia będzie prowadzona w tym roku od 5 czerwca do 30 czerwca. Jeśli
otrzymaliście Państwo jeden z naszych formularzy zgody, ale jeszcze nie zwróciliście,
prosze to zrobic szybko. Również informacje zostały wysłane do domu o różnych klubach,
które oferujemy w tym roku, w tym obóz sportowy, obóz językowy, obóz artystyczny i obóz
nauk ścisłych - STEM. Jesteśmy wdzięczni, że możemy zaoferować te możliwości naszym
uczniom.
Również w dniu 16 czerwca East Leyden sponsoruje “Student Summit.” Jest to okazja do
poznania i nauczenia się różnych dziedzin twórczości poprzez działania i warsztaty
prowadzone przez uczniów szkoły średniej Leyden, którzy są ekspertami w tej dziedzinie.
Dostępne warsztaty to: druk 3D, elektronika cyfrowa, robotyka, medycyna, kulinaria,
kodowanie, projektowanie mody, sztuka, wideo cyfrowe, filmy wideo i wiele innych. To jest
dla wszystkich uczniów klas od czwartej do ósmej i odbędzie się 16 czerwca w East Leyden
w godzinach od 9:00 do 2:30 po południu. Jest opłata rejestracyjna w wysokości $10.00,
która będzie należna przy drzwiach. Proszę się zarejestrować pod adresem:
http://tiny.cc.leydenss.

Pielęgniarka
Proszę pamiętać o odebraniu wszystkich leków uczniów z biura pielęgniarskiego, ponieważ
zostaną one wyrzucone po ostatnim dniu szkoły.
Jeśli dziecko potrzebuje lekarstwo w przyszłym roku, przed pierwszym dniem nowego
roku szkolnego należy przynieść ze sobą dokumenty do szkoły. Prosze pamiętac, aby
podpisać sekcję nadrzędną u dołu formularza i uzyskać podpis lekarza z zalecanymi
informacjami o leku.
Wszystkie lekarstwa muszą być dostarczone do szkoły w oryginalnym opakowaniu przez
rodzica lub opiekuna i powinny być wprowadzone przed pierwszym dniem szkoły. Będę w
biurze od 7 do 11 sierpnia 2017 roku.
Uczniowie z chorobami (astma, alergie i warunki napadów padaczkowych) muszą spotkać się
z pielęgniarką przed pierwszym dniem szkoły, a plany działania muszą być wypełnione przez
lekarza i zostać wpisane do naszego officu zdrowia w celu uzyskania wszystkich warunków
medycznych. Pielęgniarka będzie dostępna między 7 a 11 sierpnia 2017 roku w godzinach od
8:00 do 3:00.
Formularze zostaną wysłane do rodzin. Jeśli nie otrzymaliście Państwo formularzy, możecie
je uzyskać w biurze szkoły.
Prawo stanu Illinois wymaga kompleksowego egzaminu fizycznego dla wszystkich uczniów
wchodzących do przedszkola, przedszkola, szóstej klasy i wjeżdżających z innych krajów.
Egzamin oczu jest wymagany dla wszystkich dzieci wchodzących do przedszkola, i dzieci
wchodzących do szkoły po raz pierwszy. Egzamin dentystyczny jest wymagany dla
wszystkich uczniów przedszkolnych, klasy II i szóstej klasy.

Przed pierwszym dniem szkoły należy włączyć wszystkie wymagane formularze lekarskie.
Każdy uczeń szóstej, siódmej lub ósmej klasy potrzebuje roczne badanie aby grać w
sporty. Leczenie musi być podpisane przez lekarza, zanim uczeń będzie mógł wypróbować
jakiś sport.
Loyola Pediatryczne Mobile Health Unit będzie w naszej szkole 19 czerwca od 10:30 do
2:00 aby przeprowadzić egzaminy fizyczne i sportowe. Opieka jest bezpłatna i uczeń musi
uzyskać zgodę rodziców/opiekunów i dokumentację szczepionek. Formy zostaną wysłane do
domu wraz z uczniami, którzy potrzebują fizyczne zajęcia na następny rok szkolny.
Formularze są również dostępne w biurze szkoły. Trzeba się umówić na wizytę, więc prosze
zadzwonic do biura zdrowia pod adresem 708-453-6813 x17 lub biura głównego. Dzieciom w
wieku 8 i poniżej muszą towarzyszyć rodzice lub dorosły członek rodziny.
Ukończenie szkoły

Gratulacje dla naszych uczniów ósmej klasy! Jesteśmy bardzo z nich dumni i z wszystkiego
co osiągnęli. Mamy nadzieję, że sprawi to, że będa oni kontynuowac Swoje osiągnięcia poza
podstawowka az do szkoły średniej i poza nią. Ósmoklasiści bądźcie w kontakcie, i
odwiedzajcie nas często, jak tylko możecie!
Ważne daty:
5/22 Popołudnie uczniowie ida do domu o 12:00
5/22 Ukończenie szkoły o 7:30; Ostatni dzień szkoły dla uczniów 8 klas
5/25 Ostatni dzień szkoły dla uczniów klas Zerówka do 7; Końcowy Karnawał i Piknik
6/5 Rozpoczyna się Letnia Szkółka
Wyniki badań PARCC
Wyniki badania PARCC powinny dotrzeć do szkoły latem tego roku. Podzielimy się tymi
wynikami jesienią roku szkolnego 2017-18.
Wyniki testu MAP z tej wiosny
Wyniki MAP zostaną wysłane w przyszłym tygodniu do domu wraz z kartą końcowa raportu
dziecka. Prosimy o poświęcenie czasu na przegląd raportu ze swoim dzieckiem. Jesteśmy
bardzo podekscytowani, aby dzielić się i świętować wzrost, jaki nasi uczniowie dokonali w
tym roku!
Śniadanie po dzwonku
Szkoła Rhodes zniechęca płacenie za posiłki, ale rozumie, że istnieją przypadki, gdy uczeń
może potrzebować pomocy z funduszami posiłkowymi; Dlatego też stosuje się następujące
wytyczne dotyczące opłat i zbiórków na posiłki.
1. Rodzice mają obowiązek dostarczyć posiłek z domu, zapewnić im pieniądze na
posiłek, i / lub zachęca się do ubiegania się o Federalną Pomocy Żywności za
pośrednictwem Programu Wolnego i Zmniejszonego Żywienia. Wnioski są dostępne
dla wszystkich gospodarstw domowych i można je uzyskać w biurze szkoły.
2. Uczniowie potrzebujący posiłku otrzymują bilet za opłatą. Posiłek obejmuje kanapkę,
mleko i owoce. Oczekuje się, że we właściwym czasie uczeń odda pieniądze.
3. W stosownych przypadkach uczniowie są informowani w punkcie służby, gdy ich
konto z posiłkiem potrzebuje funduszy. Przypomnienia o płatnościach są wysyłane do
domu w ciągu miesiąca dla uczniów, którzy pobierali opłaty za lunch i / lub ujemne
konto w wysokości 10.00 dolarów lub więcej na swoim koncie.
4. Zachęcamy wszystkich rodziców / uczniów do posiadania konta w dobrej kondycji
przed końcem roku szkolnego.
5. A la Carte nie podlega opłacie, a uczniowie o ujemnym koncie nie mogą zakupić dań z
karty.

6. Uczniowie powinni płacić za lunch lub przywieźć lunch z domu, dopóki gospodarstwo
domowe (tylko wtedy, gdy złożyły wniosek) otrzyma pisemne powiadomienie o
statusie wniosku o pomoc.
Zajęcia dodatkowe
Chłopcy siatkówka
Zespół chłopców siatkówki miał wspaniały sezon. Oni zakończyli sezon 10 - 0 i byli mistrzami
swojej dywizji. Po dwóch zwycięstwach playoffs, chłopcy stanęli przed Lincoln Middle
Szkoła w meczu o mistrzostwo. Po trzech ciężkich zestawach walki chłopcy nie zdołali
wygrać mistrzostw i wygrać z doskonałym wynikiem. Chłopcy zrobili niesamowitą robotę,
grając razem jako zespół i podtrzymując się nawzajem na duchu podczas trudnych chwil.
Życzymy im wszystkiego najlepszego w przyszłym roku, ponieważ będą się oni starać
wygrać te nieuchwytne mistrzostwa.
Piłka nożna Dziewczyn
Tej wiosny piłka nożna dziewcząt w Rhodes zakończyła sezon regularny z rekordem 4-2,
zdobywając miejsce na playoffie na turnieju konferencyjnym Leyden-Norwood i na
czwartym miejscu na 4-4. Po przegranej pierwszej grze, dziewczęta znalazły swoje kroki i
wygrały kolejne cztery z rzędu, trzymając przeciwne drużyny do dwóch goli lub mniej w
każdej z nich. Po ciężkiej stracie Pennoyer, dziewczęta weszły do postseason z ufnością, że
będą dobrze pasować do Elm. Jednak pole ćwiczeń w Ridgewood High School nie pasowało
do stylu gry "dziewcząt" i zakończyło przegraną obu gier. Haley Darlene Headley była
najbardziej docenianym graczem w zespole, Miriam Meerkat Mendoza był najbardziej
udoskonalony, a Audrey Thomas zdobyła nagrodę Spirit and Hustle. Ogólnie rzecz biorąc,
sezon był wielkim sukcesem, a zarówno trener Prince jak i trener Kellerman są dumni ze
wzrostu, poświęcenia i wytrwałości dziewczyn. Ta grupa była bardzo fajna i zawsze
wspierała się przez cały sezon.

