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!

