Sept 1, 2017

Dear ECC Families,
We have completed another full week of school. As I visit classrooms, I see students enjoying
their day while learning valuable academic and social skills.
This week our students learned about appropriate behaviors in the bathrooms and during
entrance and dismissal. Next week we will focus on teaching behaviors in the park area, during
music class and in the all purpose room. Today our students were treated to a PBIS assembly
where their teaching modeled appropriate and inappropriate behaviors throughout the
school. There was much laughter and learning going on. Please review the below information
with your child.
All-Purpose
Room
Assemblies

· Hands and feet to self
· Stay in your spot

· Sit on your bottom

· Listening ears
· Participate by raising your
hands
· Respond appropriately
during assemblies

Music

· Hands and feet to self
· Stay in your spot

· Use appropriate
singing voice

·
·
·
·

Park

·
·
·
·

· Take turns
· Keep hands to
yourself
· Quiet voice entering
the building

· Listen to teacher with
eyes and ears
· Use peace sign and
countdown

Stay in park
Stay in play area
Walk in line
Down the slide, up the
ladders
· Feet first on slide
· Wood chips on the
ground
· Observe/explore
nature safely

Listening ears
Eyes on teacher
Follow directions
Participate with your
class

On Thursday, the ECC will hold our second fire drill, this one supervised by the Elmwood Park
Fire Department. On our first drill last week, our students did an amazing job of exiting quickly
and quietly. I expect that the Elmwood Park Fire Fighters will be very impressed with this year’s
ECC students.
Please save the date! On Wednesday, September 13th, from 5:30 to 6:30, the ECC will hold our
Fall Open House….this is your chance to visit your child’s classroom and see first hand all the
learning that is going on…. You can also join the ECC Parent Teacher Organization. Our ECC
PTO is looking for interested parents to join and support our school with various fundraisers and
activities. Make sure to stop by the ECC PTO table at Open House to learn how you can get
involved.
Have a safe and enjoyable Labor Day Weekend. All Elmwood Park schools will be in session
on Tuesday, September 5th.
Joanne Mourikes Rice, Early Childhood Center Principal

9/1/17
Estimadas Familias de ECC,
Hemos completado otra semana completa de escuela. Al visitar las aulas, veo a los estudiantes
disfrutando de su día mientras aprenden valiosas habilidades académicas y sociales.
Esta semana nuestros estudiantes aprendieron acerca de los comportamientos apropiados en
los baños y durante la entrada y salida. La próxima semana nos enfocaremos en enseñar
comportamientos en el área del parque, durante la clase de música y en la sala de usos
múltiples. Hoy en día nuestros estudiantes fueron tratados con una asamblea PBIS donde su
enseñanza modeló comportamientos apropiados e inapropiados en toda la escuela. Había
mucha risa y aprendizaje. Revise la siguiente información con su hijo.
Habitación para Todo Uso
Ensamblajes · Manos y pies a sí mismo· Permanezca en su lugar· Siéntese
· Participar levantando las manos· Responder adecuadamente durante las asambleas
Música· Manos y pies a sí mismo· Permanezca en su lugar· Usar voz de canto apropiada
· Ojos en el profesor· Seguir direcciones· Participa con tu clase
Parque· Caminar en línea· Bajar la corredera, subir las escaleras· Pies primero en la diapositiva
· Virutas de madera en el suelo· Observar / explorar la naturaleza con seguridad
Turnos · Tranquila voz entrando en el edificio· Escuchar al maestro con los ojos y los oídos
· Utilice signo de paz y cuenta regresiva
El jueves, el ECC tendrá nuestro segundo simulacro de incendio, supervisado por el
Departamento de Bomberos de Elmwood Park. En nuestro primer ejercicio la semana pasada,
nuestros estudiantes hicieron un trabajo increíble de salir rápidamente y en silencio.
¡Por favor, guarde la fecha! El miércoles 13 de septiembre, de 5:30 a 6:30, el ECC celebrará
nuestra Casa Abierta de Otoño .... Esta es su oportunidad de visitar el salón de clase de su hijo
y ver de primera mano todo el aprendizaje que está pasando .... También puede unirse a la
Organización de Padres y Maestros de ECC. Nuestro PTO ECC está buscando padres
interesados para unirse y apoyar a nuestra escuela con varias recaudaciones de fondos y
actividades. Asegúrese de pasar por la mesa de PTO ECC en la Casa Abierta para aprender
cómo puede participar.
Tenga un fin de semana seguro y agradable del Día del Trabajo. Todas las escuelas de
Elmwood Park estarán en sesión el martes 5 de septiembre.
Joanne Mourikes Rice, Directora del Centro

Dyrektor

1 września, 2017
Drodzy rodzice,

Zakończyliśmy kolejny pełny tydzień nauki. W czasie wizyt w klasach miałam okazję zaobserwować z jak
wielką ochotą nasi uczniowie spędzają czas w szkole ucząc się zarówno nowych wiadomości jak i
właściwych zachowań społecznych.
W mijającym tygodniu uczniowie utrwalali prawidłowe zachowania w łazience, a także w czasie
wchodzenia i wychodzenia do i z budynku szkoły. W następnym tygodniu skupimy się na zachowaniu w
parku przyszkolnym, a także w klasie w czasie muzyki i w czasie przedstawień i zebrań. W dniu
dzisiejszym uczniowie wzięli udział w przedstawieniu PBIS, w czasie którego oglądali przykłady
odpowiedniego i nieodpowiedniego zachowania. Przedstawienie zarówno bawiło jak i uczyło. Zachęcam
Państwa do wspólnego z dzieckiem zapoznania się z tabelą poniżej.

Zachowanie w klasie
All Puprose (ogólnej)

Trzymaj ręce i nogi
przy sobie
Siedź na swoim
miejscu

Siedź na podłodze ze
skrzyżowanymi nogami

Słuchaj
Uczestnicz przez
podniesienie ręki
Zachowuj się
odpowiednio podczas
przedstawienia

Muzyka

Trzymaj ręce i nogi
przy sobie
Siedź na swoim
miejscu

Używaj odpowiedniego
głosu podczas śpiewu

Słuchaj i zwracaj uwagę
na nauczyciela
Wykonuj polecenia
Bądź aktywny w klasie

Park/Plac zabaw

Pozostań na terenie w
parku
Zawsze przebywaj w
obszarze gry
Spaceruj w linii
Zjeżdżaj ze zjeżdżalni
/wspinaj się po
drabinkach
Zjeżdżaj tylko nogami
w dół
Bezpiecznie obserwuj
otoczenie

Czekaj na swoja kolej
Trzymaj ręce przy sobie
Zachowaj ciszę
wchodząc do budynku

Słuchaj i zwracaj uwagę
na nauczyciela
Używamy “V-znak
pokoju” i odliczamy

We czwartek będą miały miejsce ćwiczenia przeciwpożarowe pod nadzorem Straży Pożarnej Elmwood
Park. W czasie pierwszych ćwiczeń uczniowie zachowali się wzorowo i w ciszy i w krótkim czasie opuścili
budynek szkoły. Spodziewam się, że strażacy z departamentu Straży w Elmwood Park będą pod
wrażeniem zachowania naszych studentów z ECC.
Proszę zapisać datę w kalendarzu! We środę, 13 września, w godzinach od 5:30 do 6:30, ECC zaprasza
na Dzień Drzwi Otwartych. Będą Państwo mieli okazję odwiedzić klasę Państwa dziecka i na własne oczy
zobaczyć efekty pracy i nauki. Będą mogli Państwo przyłączyć się również do Organizacji Nauczycieli i
Rodziców- ECC PTO. Organizacja szuka rodziców, którzy mogliby zaangażować się w pomoc przy
różnych akcjach na rzecz szkoły. Proszę odwiedzić stolik ECC PTO i zasięgnąć więcej informacji.
Życzę Państwu udanego weekendu Labor Day. Wszystkie szkoły Elmwood Park zapraszają ponownie we
wtorek, 5 września.

