August Parent Newsletter 2018
***This newsletter is in English, Spanish and Polish (All versions are available on our
website at http://www.rhodesk12.il.us)***

Welcome to the August edition of the Rhodes Parent Newsletter!
We are so happy to have our students back in the hallways of Rhodes School! The school year
is off to an amazing start despite some changes to Rhodes that are still ongoing. Our summer
construction project is wrapping up this week, so all of the classrooms will be ready to be used
by students sometime next week. The construction delay did impact a few classrooms, but
thankfully we had open classrooms that we could use, so the students education was not
impacted. We look forward to our new 6th grade Math and Science classrooms, 7th/8th grade
Science classroom, our Art room and other small classrooms and offices being fully functional
within a week!
Our focus this year for our staff and students is Growth Mindset. This idea that with practice,
perseverance and effort, we all have an unlimited potential to learn and grow is a basic, but
often ignored, idea. We are stressing to our students this year that we don’t want them to be
afraid of making mistakes, because making those mistakes allows us to grow and trains us to
continue to fight and battle when things get tough! We hear about this mindset in successful
people all the time (Michael Jordan infamously getting cut from the Varsity team in High School,
Albert Einstein not being able to read until he was 7), and it is time that we all start to apply it to
our lives. I have heard countless teaches say the words “Growth Mindset” already this year
when faced with challenges or frustrations that have come from our construction project or other
challenges this year. It is great to hear, and it is a mindset that all of us are practicing every
day. We encourage you to read more about this topic if you haven’t already, and to stress it
with your children.
Thank you to everyone who came to Open Houses this week! We hope it was a great
opportunity for you to learn more about your child’s teachers and what they will be learning
every day. Parent participation is so important, so thank you for continuing to invest in your
child’s education. Please share any feedback with me when you can!
Next week all of our students will be hearing 30 minute presentations from Victor Pacini, who
has visited Rhodes the last several years as part of our commitment to following Erin’s Law,
which requires schools to implement an age-appropriate sexual assault and abuse awareness
and prevention curriculum for grades pre-K through 12. Victor Pacini, a survivor of sexual
abuse, author and motivational speaker, will be assisting Rhodes in implementing this mandate.
Mr. Pacini’s program is developmentally appropriate, interactive, and aligned with learning
standards. The focus of his presentation is to teach children basic skills to keep them safe from
dangerous or abusive situations. The concepts that will be discussed are:
• Distinguishing safe from unsafe touches
• Safety rules at home and school

•
•
•
•

Saying “NO”
Safe/Unsafe Secrets
It’s not the child’s fault if someone touches him or her
Telling a trusted adult

If you prefer that your child opt-out of this prevention education session, please email me at
bmcconnell@rhodes.k12.il.us and let me know.
Three more quick items:
● Please remember that school starts at 8:00 am. This is the second year we have started
at this time, and this year we are pushing to have instruction start promptly at 8:00. It is
so important that your child arrive to school on time, so make sure they are getting up a
few minutes earlier than in years past so they do not miss instruction!
● We have a parent drop-off zone in the front of school on Fullerton Avenue for any
parents who drive their kids to school. PLEASE do not drop your children off in the back
parking lot. The side alley and back drive are for buses and staff parking only, and can
be very dangerous for students and parents to be driving in. Please drop them off in the
front of school outside door 1.
● Community Note of the Week: The Veteran’s Park District is offering several outstanding
athletic, dance and art programs for school-aged children. For example, there is a Tap
Dance class for 6-9 year olds, Art classes and Basketball camps for various ages. Call
(708) 343-5270 for more information!
If you have any questions please feel free to contact me. I will be sending out newsletters more
often this year so that I can share news all of the wonderful events happening at Rhodes!

Brian McConnell, Principal
Rhodes School
Twitter: https://twitter.com/RhodesSD845
Email: bmcconnell@rhodes.k12.il.us
Phone: (708) 453-6813

#RhodesKidsCan
#RhodesPride

Boletín de noticias para padres de agosto 2018
*** Este boletín está en inglés, español y polaco (Todas las versiones están disponibles
en website at http://www.rhodes.k12.il.us)***

¡Bienvenido a la edición de agosto del Boletín para padres de Rhodes!
Estamos muy contentos de tener a nuestros estudiantes en los pasillos de la escuela Rhodes.
El año escolar ha tenido un comienzo sorprendente a pesar de algunos cambios en Rhodes
que tuvimos este verano. Nuestro proyecto de construcción de verano finalizará esta semana,
por lo que todos los salones de clase estarán listos para ser utilizados por los estudiantes en
algún momento de la próxima semana. La demora en la construcción sí impactó en algunas
aulas, pero afortunadamente teníamos aulas abiertas que podíamos usar, por lo que la
educación de los estudiantes no se vio afectada. ¡Esperamos que nuestros nuevos salones de
clase de Ciencias y Matemáticas de 6.º grado, los salones de Ciencias de 7.º y 8.º grados,
nuestra sala de Arte y otros salones pequeños y oficinas sean totalmente funcionales en una
semana!
Nuestro enfoque este año para nuestro personal y estudiantes es Growth Mindset. Esta idea de
que con práctica, perseverancia y esfuerzo, todos tenemos un potencial ilimitado para aprender
y crecer es una idea básica, pero a menudo ignorada. ¡Les estamos explicando a nuestros
estudiantes este año en que no queremos que tengan miedo a cometer errores, porque
cometer esos errores nos permite crecer y entrenarnos para continuar luchando y luchando
cuando las cosas se ponen difíciles! Hemos aprendido más acerca de esta mentalidad en
personas exitosas todo el tiempo (Michael Jordan fue eliminado infamemente del equipo Varsity
en High School, Albert Einstein no pudo leer hasta que tuvo 7), y es hora de que todos
comencemos a aplicarlo a nuestras vidas. He oído innumerables enseñanzas que dicen las
palabras "Crecimiento mental" ya este año cuando enfrentamos desafíos o frustraciones que
han surgido de nuestro proyecto de construcción u otros desafíos este año. Es grandioso
escucharlo, y es una mentalidad que todos nosotros practicamos todos los días. Le
recomendamos que lea más sobre este tema si aún no lo ha hecho y que lo enfatice con sus
hijos.
¡Gracias a todos los que vinieron a Open Houses esta semana! Esperamos que haya sido una
gran oportunidad para que usted aprenda más sobre los maestros de su hijos y lo que
aprenderán todos los días. La participación de los padres es muy importante, así que gracias
por seguir invirtiendo en la educación de su hijo. Por favor, comparte cualquier comentario
cuando puedas!
La próxima semana todos nuestros estudiantes escucharán presentaciones de 30 minutos de
Victor Pacini, que ha visitado Rhodes en los últimos años como parte de nuestro compromiso
de seguir la Ley de Erin, que requiere que las escuelas implementen una prevención y
prevención del abuso sexual apropiado a la edad currículo para grados de preescolar a 12.
Victor Pacini, un sobreviviente de abuso sexual, autor y orador motivacional, asistirá a Rhodes

en la implementación de este mandato. El programa del Sr. Pacini es apropiado para el
desarrollo, interactivo y alineado con los estándares de aprendizaje. El objetivo de su
presentación es enseñar a los niños habilidades básicas para mantenerlos a salvo de
situaciones peligrosas o abusivas. Los conceptos que serán discutidos son:
Distinguir los toques seguros de los inseguros
• Reglas de seguridad en el hogar y la escuela
• Diciendo "NO"
• Secretos seguros / inseguros
• No es culpa del niño si alguien lo toca
• Diciéndole a un adulto de confianza
Si prefiere que su hijo opte por no participar en esta sesión de educación preventiva, envíeme
un correo electrónico a bmcconnell@rhodes.k12.il.us y avíseme.
Tres artículos más rápidos:
● Recuerde que la escuela comienza a las 8:00 a.m. Este es el segundo año que
comenzamos en este momento, y este año estamos enfocados en que la instrucción
comience prontamente a las 8:00. ¡Es tan importante que su hijo llegue a la escuela a
tiempo, así que asegúrese de que se levanten unos minutos antes que en años
anteriores para que no se pierdan las instrucciones!
● Tenemos una zona en el frente de la escuela en la Avenida Fullerton para los padres
que llevan a sus hijos a la escuela. POR FAVOR, no deje a sus hijos en el
estacionamiento detrás de la escuela. La calle lateral y el camino de regreso son solo
para autobuses y estacionamiento para el personal, y puede ser muy peligroso para los
estudiantes y los padres que conduzcan. Por favor, déjalos en el frente de la escuela
afuera de la puerta 1.
● Nota comunitaria de la semana: El Veteran's Park District ofrece varios programas
excepcionales de atletismo, danza y arte para niños en edad escolar. Por ejemplo, hay
una clase de Tap Dance para niños de 6 a 9 años, clases de arte y clubs de baloncesto
para varias edades. ¡Llame al (708) 343-5270 para más información!
Brian McConnell, Director de la Escuela Rhodes
Twitter: https://twitter.com/RhodesSD845
Email: bmcconnell@rhodes.k12.il.us
Phone: (708) 453-6813

#RhodesKidsCan
#RhodesPride

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

