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Mam nadzieję, że Państwo mile spędzili święta w gronie rodzinnym i z przyjaciółmi! Pracownicy
szkoły Rhodes mogli także spędzić czas w Chicago i okolicach z swoimi rodzinami na święta, i
nawet jedna z naszych nauczycieli wyszła za mąż (gratulacje dla byłej Pani Chavez, która teraz
się nazywa Pani Clause). Jednak jesteśmy bardzo zadowoleni powrotem do szkoły i mieć znów
nasze korytarze wypełnione hałasem studentów. Także cieszymy się że nasi studenci mogą
znów spotkać się z przyjaciółmi w szkole, wracając do rytmu szkolnego.
Od razu po powrocie po świętach wzięliśmy się prosto do nauki! Udało nam się przejrzeć wyniki
MAP przed przerwą i podczas przerwy zimowej, a teraz mamy jeszcze lepszy wiedzę
o poziomach akademickich naszych uczniów, zwłaszcza w dziedzinach czytania i matematyki.
Nasze grupy Project Teach i Title One od razu zaczęły zajęcia ponieważ rozpoczynamy
przygotowania do ACCESS i PARCC (obecnie zwany także IAR), które się odbędą w styczniu i
marcu.
Zatwierdziliśmy kilka klubów, które rozpoczną się w styczniu. Uczniowie otrzymają informacje o
tych klubach od 14-ego stycznia, więc prosimy zwrócić uwagę o więcej informacji w następnym
tygodniu. Szybko się zapełniają, więc bardzo prosimy oddać wszelkie informacje klubowe, gdy
tylko je Państwo otrzymają.
Rodzice naszych absolwentów z ósmej klasy dostaną informacje pod koniec tego miesiąca.
Będziemy wysyłać pakiet informacji dotyczących Dinner Dance, wycieczki szkolnej do Six Flags
i innych ważnych dat ukończenia szkoły. Prosimy zwracać uwagę na te informacje, a w razie
pytań można skontaktować się z biurem głównym szkoły.
Od stycznia nasz zespół okręgowy ds. strategicznych plan rozpocznie swoje spotkanie, aby
przygotować nasz 5-7-letni plan dla okręgu szkolnego. Ten zespół, który składa się z członków
społeczności, rodziców, członków zarządu, administracji i personelu, spędzić kilka spotkań,
przeglądając ogólny stan zdrowia okręgu szkolnego i wyznaczając cele w dziedzinach
akademickich, technologii i zaangażowania społeczności, aby wymienić tylko kilka. Oczekujemy
dzielić się z Państwem naszymi postępami przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019-2020.
Nasz Komitet Piśmienności sponsoruje Wielokulturową Noc w czwartek 24-ego stycznia od
6:00-7:30 pm w sali gimnastycznej McNally. W tą niesamowitą noc będzie można odwiedzić
stacje z krajów z różnych stron świata, między innymi z Polski, z Portoryka, z Gwatemali, z
Nigerii i z Irlandii. Ponad 20 krajów będzie reprezentowanych! Uczniowie i ich rodzice będą mieli
możliwość poruszania się po różnych stacjach, gdzie informacje o różnych krajów będą
prezentowane przez nauczycieli, w tym literatura z każdego kraju. Rodziny będą miały
paszporty, które będą stemplowane podczas odwiedzania każdej stacji. To niesamowite
wydarzenie pozwoli rodzinom podróżować po świecie, aby poznać różne kultury. Z chęcią
podzielimy się z Państwem kolejnymi informacjami w następnych kilku tygodniach, ale prosimy
już zaznaczyć w swoich kalendarzach!
Oto kilka ważnych dat do zapamiętania:
11 stycznia
15 stycznia
18 stycznia
21 stycznia

Świadectwa szkolne są wysyłane do domu
Spotkanie RMPA o 6:30
Śniadanie dla uczniów wyróżnionych o 7:30
NIE MA SZKOŁY- Dzień MLK
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23 stycznia
28 stycznia
1 lutego
6 lutego
11-14 lutego
13 lutego
14 lutego
15 lutego
18 lutego

Szkolny Konkurs Literowania o 1:30
Zdjęcie z okazji ukończenia szkoły
Pół terminowe świadectwa szkolne są wysyłane do domu
Spotkanie PTA o 6:30
Targi Książki PTA
Wiosenne zdjęcia drużyn sportowych, zespołu muzycznego i chóru
Imprezy z okazji Walentynek (na dziewiątej lekcji)
NIE MA SZKOŁY -Teacher Institute
NIE MA SZKOŁY - Dzień Prezydentów

W informacjach o stołówce chcemy przypomnieć wszystkim, że nasza stołówka serwuje drugie
śniadanie w szkole, a także oferuje gorące dania po drugiej stronie z “Ala Carte”. Zaczynając od
stycznia, będziemy wysyłać menu do domu co miesiąc dla studentów od zerówki do piątej
klasy. Prosimy zerknąć do plecaka ucznia. Open Kitchen (szkolne drugie śniadanie) będą z
jednej strony, a “Ala Carte” z drugiej. Menu będzie nadal dostępne na stronie internetowej
Rhodes.
Wreszcie, szkoła Rhodes uczestniczy w badaniu Illinois 5 Essentials Survey, które jest zlecone
przez University of Chicago. Uczniowie w klasach od czwartej do ósmej i wszyscy nasi
nauczyciele będą mieli możliwość wzięcia udziału w tej ankiecie. Ta ankieta ma na celu
pokazać szczegóły wewnętrznych działań każdej szkoły w Illinois. Jako rodzic, jest możliwe
podzielić się swoimi myślami na temat ważnych elementów efektywności szkoły Rhodes w
ankiecie. Państwa udział w ankiety pomoże nam zrozumieć działalność Rhodes i pomoże nam
wprowadzić ulepszenia. Państwa tożsamość i odpowiedzi na ankiecie będą zachowanie w
dyskrecji i nigdy nie będą połączone z Państwem ani Państwa dzieckiem. Link jest załączony
poniżej i jest dostępny do 15-ego lutego 2019 r.
http://survey.5-essentials.org/illinois/survey/parent/
Załączam kilka zdjęć z pierwszego semestru na następnej stronie. Życzę wszystkim dobrego
rozpoczęcia 2019-ego roku i jak zwykle dziękuję za przeczytanie!
Brian McConnell, Principal
Twitter: https://twitter.com/RhodesSD845
Email: bmcconnell@rhodes.k12.il.us
Phone: (708) 453-6813

#RhodesKidsCan
#RhodesPride
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Pictures from 2018!!!

Eating Lunch with students

Students reading to students

ROAR Mentoring Club

Breakfast with Santa

Family Reading Night

Annie the Musical!

Honor’s Breakfast

