NOTAS DA REUNIÃO
PTO Da Escola Elementar Potter Road

Data | hora 4/5/2017 7:15 PM | Reunião chamada a ordem por Adina Kurzman

Relatório de administração– Larry Wolpe
●

●
●

●

A administração gostaria de agradecer ao PTO pela aquisição de transmissores de rádio para a realização de
traduções.Todos os clubes de Inverno / Primavera começaram novamente. Todos os clubes estão tendo uma
participação maravilhosa dos estudantes
O teste MCAS começou na terça-feira, 4 de abril para alunos de 3º e 5º anos e continuará até sexta-feira, 7 de
abril. Todos os testes estão sendo feitos em computadores este ano.
PBIS continua a fazer bem. Os alunos estão usando o tempo da biblioteca para se concentrar em um valor
central de cada vez. Na semana passada, os alunos escreveram sobre bondade e temos compartilhado suas
anotações durante os anúncios da manhã. Potter Road estará começando o Nível 2 do PBIS num futuro
próximo. O Nível 2 ajudará os alunos que precisam de assistência adicional com os seguintes padrões PBIS.
O jardim de infância passeios catalãs iam muito bem com mais de 100 famílias que visitam PRS. PRS recebeu
grande feedback de famílias que chegam.

Atualização do Conselho – Kristi Johnson & Adina Kurzman
• Foi proposta a aprovação das notas da reunião de março. A moção foi secundada e aprovada pelo conselho.

• O Conselho do PTO tem as seguintes vagas para o ano escolar 2017-2018: Presidente (2), Vice-Presidente (2),
Tesoureiro (1) e Secretário (4). Adina Kurzman sugere que SaRah BoweRs e Lisa Gold sejam co-presidentes. SaRah
BoweRs sugere Suzanne Burke e Kari Canney para co-vice-presidentes. Adina Kurzman sugere Kevin Harris para o
tesoureiro. Lisa Gold sugere Aimee Stanley como secretária. Adina Kurzman sugere Corinne Sonia. SaRah BoweRs
sugere Colleen Frost e Tanya Zinkus. Todas as sugestões serão votadas na reunião do PTO no próximo mês.
• O Conselho de PTO também está em busca de um Liason Português para o ano escolar de 2017-2018. Qualquer
um que esteja interessado deve email Kristi ou Adina (kristijo110@gmail.com or adinakurzman@gmail.com)

Relatório do tesoureiro– Adina Kurzman (Tesoureiro Andy Aylesworth viajando para
negócios)
A partir de 4 de abril, o saldo PTO foi de aproximadamente US $ 38.000, até quase US $ 8000 a partir do mesmo
período do ano passado.
Rendimento do mês passado:
●
●
●

$100 – Conrad’s fundraiser
$595 – BOKS
$113.52 – Amazon

Classe de 2017 tem um saldo de $ 1525.34

Relatórios dos Comitês
• A Mostra de Belas Artes acontecerá em 24 de maio. Tara Killgallen e Mary Cahill Farella estarão coordenando
voluntários para o evento. Por favor, verifique o LOOP ea página do PRS no Facebook para obter informações
futuras.
• Fundraisers do restaurante - nosso próximo fundraiser está programado para abril 25o de 5p-9p em Terra Brasilis.
Em maio um evento de angariação de fundos será agendado para Margaritas e esperamos agendar um evento de
arrecadação de junho em uma loja de sorvetes local. Mais informações para vir.

• KIDSTUFF - PRS continuará KidStuff. Só enviaremos formulários de pedidos para casa e configuraremos uma
opção de compras on-line para ajudar a aumentar as vendas.

• Kindergarten orientation é no dia 5 de junho. Betsy Fishman estará procurando voluntários para ajudar os pais e
responder perguntas. As informações serão enviadas para o LOOP.
• O concurso BoxTops terá lugar no final de Maio.

A reunião foi encerrada às 7:40 pm por Adina Kurzman.

A próxima reunião do PTO será realizada na quarta-feira, 10
de maio, às 19:00.
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