Biuletyn Rodzica 2018
*** Ten biuletyn jest w języku angielskim, hiszpańskim i polskim (wszystkie
wersje są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem
http://www.rhodes.k12.il.us) ***
Witamy w sierpniowym wydaniu biuletynu Rodzica!
Cieszymy się, że nasi uczniowie wrócili do szkoły Rhodes! Rok szkolny zaczyna się
niesamowicie, pomimo pewnych zmian w szkole, które wciąż trwają. Nasz letni projekt
budowlany kończy się w tym tygodniu, więc wszystkie klasy będą gotowe do wykorzystania
przez uczniów w przyszłym tygodniu. Opóźnienie budowy miało wpływ na kilka sal lekcyjnych,
ale na szczęście mieliśmy otwarte klasy, z których mogliśmy skorzystać, więc nie wpłynęło to na
edukację uczniów. Z niecierpliwością oczekujemy na nasze nowe klasy matematyczne i
biologiczne klas szóstych, klas siódmych i osmych, naszą nowa salę plastyczna i inne małe
klasy i biura, które będą w pełni funkcjonalne w ciągu tygodnia!
Naszym celem w tym roku dla naszych pracowników i uczniów jest ‘Growth Mindset,’ czyli
‘myślenie o rozwoju.’ To idea, że dzięki praktyce, wytrwałości i wysiłkowi, wszyscy mamy
nieograniczony potencjał do uczenia się i wzrastania, jest podstawową, ale często ignorowaną
ideą. W tym roku zwracamy uwagę na naszych uczniów, że nie chcemy, aby bali się popełniać
błędy, ponieważ popełnianie tych błędów pozwala nam się rozwijać i szkolić nas, abyśmy nadal
walczyli i walczyli, kiedy sprawy stają się trudne! Przez cały czas słyszymy o tym sposobie
myślenia i w ludziach, którzy odnoszą sukcesy (Michael Jordan niesłychanie wybił się z ekipy
Varsity w liceum, Albert Einstein nie był w stanie czytać, dopóki nie skończył 7 lat) i nadszedł
czas, aby wszyscy zaczęli stosować to myślenie w swoje życie. Słyszałem, jak niezliczeni
nauczyciele wypowiadają słowa "myślenie o rozwoju" już w tym roku, w obliczu wyzwań lub
frustracji, które pojawiły się w wyniku naszego projektu budowlanego lub innych wyzwań w tym
roku. Wspaniale jest słuchać, a jest to nastawienie, które wszyscy praktykujemy każdego dnia.
Zachęcamy do przeczytania więcej na ten temat, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i do
podkreślenia tego z dziećmi.
Dziękuję wszystkim, którzy przyszli na ‘Open House’ w tym tygodniu! Mamy nadzieję, że była to
doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o nauczycielach swojego dziecka i o tym, czego
będą się uczyć każdego dnia. Udział rodziców jest tak ważny, więc dziękuję, że nadal
inwestujecie Państwo w edukację swojego dziecka. Proszę, podzielić się ze mną każdą opinią,
kiedy tylko możecie!
W przyszłym tygodniu wszyscy nasi uczniowie będą słuchać 30-minutowych prezentacji od
Victora Paciniego, który odwiedził Rhodes w ciągu ostatnich kilku lat, jako część naszego
zobowiązania do przestrzegania Prawa Erin, które wymaga, aby szkoły wprowadziły odpowiedni
dla wieku plan na przemoc seksualną i wykorzystywanie seksualne oraz zapobieganie temu i
nauczania tego program nauczania dla klas od K-12 do 12. Victor Pacini, który przeżył
wykorzystywanie seksualne, autor i mówca motywacyjny, będzie pomagał naszej szkole we
wdrażaniu tego mandatu. Program pana Paciniego jest odpowiedni pod względem rozwoju,

interaktywny i zgodny ze standardami uczenia się. Głównym celem jego prezentacji jest
nauczenie dzieci podstawowych umiejętności, aby chronić je przed niebezpiecznymi sytuacjami.
Pojęcia, które zostaną omówione to:
• Rozróżnianie niebezpiecznych dotknięć
• Zasady bezpieczeństwa w domu i szkole
• Mówienie "NIE"
• Bezpieczne / niebezpieczne sekrety
• To nie wina dziecka, jeśli ktoś go dotknie
• Powiedzenie zaufanej osobie dorosłej
Jeśli wolisz, aby twoje dziecko zrezygnowało z tej edukacji profilaktycznej, napisz do mnie pod
adresem bmcconnell@rhodes.k12.il.us i daj mi znać.
Trzy kolejne szybkie informacje:
●

●

●

Pamiętaj, że szkoła zaczyna się o 8:00. Jest to drugi rok, który rozpoczęliśmy w tym
czasie, i w tym roku staramy się, aby start dnia odbył się niezwłocznie o godzinie 8:00.
To bardzo ważne, aby Twoje dziecko przyjeżdżało do szkoły na czas, więc upewnij się,
że wstaje kilka minut wcześniej niż w poprzednich latach, więc nie przegap tego!
Na przedzie szkoły przed ulica Fullerton Avenue mamy strefę dla Rodziców, która
zawiezie dzieci do szkoły. PROSIMY, aby nie zostawiać dzieci na tylnym parkingu.
Boczny zaułek i tylny podjazd służą tylko do parkowania autobusów i personelu, a także
mogą być bardzo niebezpieczne dla uczniów i rodziców. Należy zostawiać dzieci przed
drzwiami szkolnymi 1.
Zawiadomienie: Veteran's Park District oferuje kilka znakomitych programów
sportowych, tanecznych i artystycznych dla dzieci w wieku szkolnym.
Na przykład, istnieje klasa Tap Dance dla 6-9 latków, zajęcia plastyczne i obozy do
koszykówki dla różnych grup wiekowych. Zadzwoń (708) 343-5270, aby uzyskać więcej
informacji!

Jeśli masz jakieś pytania, prosze skontaktowac się ze mną. W tym roku będę częściej wysyłać
biuletyny, aby móc podzielić się nowościami dotyczącymi wszystkich wspaniałych wydarzeń w
szkole Rhodes!
Brian McConnell, Principal
Rhodes School
Twitter: https://twitter.com/RhodesSD845
Email: bmcconnell@rhodes.k12.il.us
Phone: (708) 453-6813

