PTO Da Escola Elementar Potter Road
Data | hora 3/8/2017 7:00 PM | Reunião chamada a ordem por Lisa Gold & Suzanne Burke

Proposta de aprovação de atas – Lisa Gold
A ata de fevereiro foi aprovada pelo conselho.

Relatório de administração– Paula Del Prete






Os testes MCAS estão se aproximando. O calendário de testes foi enviado para casa com os alunos.
o Os alunos estão fazendo simulados em preparação para o teste
o Pela primeira vez os testes serão feitos no computador
Todos os clubes de Inverno / Primavera começaram novamente. Todos os clubes estão tendo uma
participação maravilhosa dos estudantes
Nossa comunidade tem dado enorme apoio ao nosso aluno de 5 ª série, que infelizmente perdeu sua mãe. O
PTO doou um cartão-presente no valor de $ 500 à família
O PTO também doou um cartão-presente de US $ 100 para #whynotdevin

Atualização do Conselho
O Conselho do PTO abrirá algumas posições para o ano letivo de 2017-2018. Os co-presidentes Kristi Johnson e
Adina Kurzman cumpriram o seu compromisso de dois anos. As vagas serão as seguintes:
• Co-Presidentes * (2)
• Vice-Presidente (1)
• Secretário (3)
O tesoureiro Andy Aylesworth estará deixando o cargo e Kevin Harris, que tem acompanhado Andy nos últimos 2
anos escolares, tomará seu lugar. * Por favor, note que, para se tornar presidente do PTO, você deve ter completado
pelo menos um ano como membro da diretoria.
O Conselho também espera recrutar um/ uma representante que fale Português para ajudar na comunicação com
nossas famílias Brasileiras durante e após as nossas reuniões mensais do PTO.
O conselho aceitará nomeações para posições abertas na reunião do PTO de 5 de abril. A votação terá lugar na
reunião do PTO de Maio.

Relatório do tesoureiro– Lisa Gold (Tesoureiro Andy Aylesworth viajando para negócios)
Rendimento do mês passado:



Amazon $305.47
Stop & Shop $294.73 para um total de $ 1.281.67 este ano escolar. O programa terminará em março

Relatórios dos Comitês
Estamos à procura de líderes novos ou adicionais para comandar os comitês no próximo ano letivo de 2017-2018.
Por favor, envie um email aos presidentes da PTO para obter informações. Abaixo a lista dos comitês em vigor.

Atualizações do Comitê
BOKS – BOKS completou sua loteria para a primavera.
Kindergarten Tours - Tours terão lugar na escola na quinta-feira, 23 de março às 1:30 pm & 6:00 pm. As famílias
assistirão um vídeo novo "Um Dia na Vida de um Kindergartener da PRS" produzido por Sarah Bowers, membro
do PTO. Os Tours terão duração de 45 - 60 minutos.
Fine Arts Show - A amostra será realizada em 24 de maio, tanto no refeitório (apresentação de coro e bandas ) como
no ginásio (show de arte). Um SIGNUP-GENIUS (lista de voluntários) será publicado à espera de voluntários para
ajudar na criação, limpeza, etc.
Comunidade PTO (TWPTO) - A última reunião foi na Escola Hemenway. Houve um orador convidado de Not
this Charter. O Representante do TWPTO, Kevin Harris, teve uma conversa com o novo superintendente Dr.
Tremblay. Ele está empenhado em trabalhar com as escolas e melhorar a imagem pública FPS.
Lego League - A primeira sessão foi realizada e bem sucedida. Havia 70 candidatos, mas o clube só conseguiu
admitir 36 alunos.
Robótica - Clube de robótica já iniciou e atualmente tem 16 alunos com 4 mentores. O clube é para alunos de 4ª e 5ª
série somente.
A reunião foi encerrada às 7:55 pm por Lisa Gold.

A próxima reunião do PTO será realizada na quarta-feira, 5
de abril, às 19:00 horas, no refeitório.
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