Quiet Waters Elementary
Atualizações do PTA

PTA Atualizações
É difícil acreditar que o primeiro trimestre acabou e as
férias estao aqui. Queríamos um minuto para compartilhar
com você algumas das grandes coisas que nosso PTA Quiet
Waters Elementary (QWE) fez e para compartilhar eventos
e atividades que estão por vir. Para se manter atualizado
sobre as atividades da escola e do PTA, curta nossa página
no Facebook,Quiet Waters Elementary PTA ou inscreva-se
no Remind App (digite o número 81010 e envie esta
mensagem de texto: @quietwat) para receber mensagens.
Veja o verso para os próximos eventos. Se você tiver
alguma dúvida, conselhos ou quiser se voluntariar em um
próximo evento, envie um email para
QuietwaterselementaryPTA@gmail.com.

Associados do PTA
Obrigado a todo os pais, avos, professores e funcionarios
que se increveram no nosso PTA. Tivemos 247 membros
inscritos ate agora este ano. Uma parte das quotas dos
associados fica no QWE para apoiar programas e
atividades. O restante vai para o PTA estadual e nacional
para ajudar e ser a voz de todas as criancas. Parabens a
turma da Ms.Pinzon por ganhar o concurso de maior
numero de membros do PTA inscritos de todas as classes.
Se voce gostaria de se juntar a nosso PTA a folha de
inscricao esta disponivel na recepcao.
Way to go Ms. Pinzon’s class.

Feira de livros Scholastic- Coming January 27th – February 6th

Festivall de Outono
Esperamos que todos tenham gostado do nosso
QWE Festival de Outono anual e da Casa
assombrada. Muito obrigado a todos os nossos
professores, funcionários e pais que
ofereceram seu tempo para tornar este evento
um sucesso. Também queremos enviar uma
nota especial de agradecimento à nossa expresidente da PTA, Renee Bachrach, por nos
ajudar a nos preparar para este evento e
garantir que tínhamos tudo para uma ótima
noite.

Box Tops
Obrigado a todos que enviaram o Box Tops
ao professor. Enviamos US $ 505 em Box
Tops !! Esse dinheiro será devolvido aos
nossos professores para suprimentos em
sala de aula. Lembre-se de recortar esses
Box Tops e fazer o download do Box Top
App para o novo processo de digitalização
de seus recibos para ajudar a arrecadar
dinheiro para a Quiet Waters Elementary.

Fall FundraiserLivro Divertido de Coupon
Este foi nosso primeiro ano, passando do
típico levantamento de fundos de
catálogos para o livro de cupons local.
Vendemos mais de 250 livros. Os
recursos arrecadados nos ajudaram a
comprar:
• Generation Genius - um novo software
científico para nossos alunos
• Novo rack de secagem para a Sra.
Gasher armazenar todas as obras de arte
do aluno para secar.

Holiday Shop
Mais uma vez, realizamos nossa loja de festas
anuais, que permite que nossos alunos não
apenas comprem e comprem presentes para
sua família e amigos, mas também os ensina a
ficar dentro de um orçamento ao fazer
compras. Os sorrisos em seus rostos enquanto
pegavam presentes não tinham preço. Um
agradecimento muito especial a todos os
nossos voluntários. Não poderíamos ter feito
isso sem vocês.

Proximos Eventos• Noites em família (uma porcentagem das vendas vai para QWE)
-McDonalds (em Hillsboro, perto da escola) - seus professores estarão trabalhando no balcão
PK-2nd grade- 8 de janeiro, das 17h às 19h
15 a 22 de janeiro, das 17h às 19h
• Pedidos de camisas QWE - para garantir que você tenha a camisa do tamanho correto da camisa QWE
deste ano, faça seu pedido até 20 de dezembro. Formulários de pedidos no site da QWE.
• Feira de Livros Scholastic - As crianças terão um horário marcado para comprar seus livros favoritos.
28 de janeiro a 6 de fevereiro
• Boosterthon - próximo dia 5 de março
Estamos procurando voluntários para ajudar em nossa feira de livros. Se você pode ajudar por uma hora
ou o dia, se você é um voluntário registrado, envie um email para
QuietwaterselementaryPTA@gmail.com. Obrigado!

