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Relatório do administrador - Michelle DaCosta
•

Obrigado por vir para a Family Learning Night e Curriculum Nights. Ambos foram bem sucedidos, o
comparecimento foi ótimo e professores e pais ficaram satisfeitos. Novo formato para Curriculum Night deste
ano - o feedback será incorporado no próximo ano para ajustar o tempo.

•

O Conselho Escolar se reuniu na semana passada para revisar o Plano de Melhoria da Escola, ver o que está
acontecendo até agora neste ano e sente que há um bom progresso sendo feito.

•

O Sr. Weinstein e a Sra. Moriarty estão trabalhando no STEAM Day - Detalhes TBD - o foco será em como as
coisas cotidianas funcionam, cada professor na escola apresentará ½ hora a hora.

•

As pontuações do MCAS chegaram - o PRS está atendendo às expectativas. A equipe de Liderança Instrucional
está analisando dados, analisando tendências, como melhorar, etc. Cumprimos metas, mas há espaço para
crescimento. As pontuações irão para os pais na sexta-feira.

•

MOS Outreach Live A New England chegou recentemente a Potter Road para todos os alunos. O evento incluiu
estações diferentes em toda a escola, incluindo animais, apresentações científicas, atividades científicas, etc.

•

De volta aos clubes da escola estão começando - Engenharia, Dança de Salão, BOKS, etc.

•

PBIS (programa de comportamento positivo) está destacando a palavra "responsabilidade" este mês. Também é
o Mês Nacional de Prevenção do Bullying, então os professores estão apresentando sobre isso. Veja
stopbullying.gov para mais informações.

•

Bus Safety foi revisado em setembro para definir as expectativas no ponto de ônibus e no ônibus. Os pais devem
discutir com seus filhos e reforçar essas expectativas.

Relatório do Tesoureiro - Kevin Harris
•

Somos uma PTO muito saudável - temos a sorte de ter um ótimo envolvimento dos pais e a captação de
recursos é bem-sucedida. Ativos totais em torno de US $ 56 mil. A Fun Run no ano passado arrecadou $ 13.687,
que foi a maior arrecadação de fundos do PRS.

•

A PTO comprou recentemente novas cortinas para o palco. Novo sistema de som e luzes estarão em breve.

•

A PTO também financiou novos móveis e melhorias para os professores durante o verão.

•

Maneiras fáceis de apoiar o PRS:
o

arrecadadores de fundos da Amazônia - no ano passado, US $ 260; este ano $ 174. Deve clicar no link
através do site do PRS.

o

Dirija doação de Doação (continua todo o ano) - ano passado para data $ 1900; este ano até hoje $ 1700

o

Box Tops - envie a qualquer momento durante o ano. Caixas de coleta em todas as salas de aula, em base
contínua.
▪

O PRS submete caixas duas vezes por ano (outubro / março). Objetivo de arrecadar mais do que
no ano passado (US $ 800).

▪

Haverá uma competição - sala de aula que coleta o maior número de vitórias no Amazon Gift
Card de US $ 100, o segundo prêmio será de US $ 50 em cartão de presente, o terceiro prêmio
será de US $ 25 em cartão de presente.

o

Stop and Shop - se você tem um cartão de fidelidade Stop and Shop, por favor, vá on-line para se
conectar à nossa escola (detalhes no site do PRS ou no MySchoolAnywhere). Nossa escola recebeu US
$ 1500 / ano nos últimos dois anos a partir deste fundraiser.

o

Novo programa: O programa de afinidade do Banco TD doará US $ 50 ao PRS para cada nova conta
corrente; US $ 10 para cada conta existente. Se você abrir uma conta, receberá $ 25. Nossa escola também
ganhará 1/10 de 1% dos saldos médios anuais de poupança. Entre em contato com
PotterRoadPTO@gmail.com se precisar de instruções para configurar.

PTO em toda a cidade / Outras atualizações - Kevin Harris
•

Próximo Mês - Scott Wadland, do Comitê Escolar, virá falar sobre o Projeto Fuller Middle School. Mesmo que
nossa escola não alimente Fuller, o projeto beneficiará toda a nossa comunidade escolar e exigirá apoio dos
eleitores na eleição especial de dezembro. Isso afetará os impostos, mas é desesperadamente necessário.

•

Viagem de campo em todo o distrito de março está planejada para todos os alunos da 4ª série para visitar a
Boston Symphony Orchestra. Financiamento para os ônibus está sendo negociado. Mais informações em breve.

Atualizações gerais do INPI - Kevin Harris, SaRah BoweRs
•

PotterRoadPTO.org é o nosso novo domínio de internet, e nossos endereços de e-mail estarão mudando no
futuro próximo. Por favor, adicione novos endereços aos seus catálogos de endereços para impedir que
qualquer coisa vá para as pastas de spam.

•

Clube de robótica para alunos da 4ª e 5ª série - mais informações em breve, começarão em meados de novembro
deste ano.

•

E-mail recente enviado por Claudia Miller para TODOS os pais, contém link para a pesquisa de Gabby Oliveira
relacionada à sua pesquisa sobre o programa de português em dois sentidos. É uma pesquisa rápida - muito útil
se todos os pais responderem.

•

O dia da retomada do retrato da escola será no dia 30 de outubro.

Relatório de Comitês - Jasmine Laffin
•

Monster Money Challenge está começando na próxima semana. Competição para todas as classes; frascos serão
montados no escritório. Adicione as alterações aos frascos para ganhar pontos para sua turma ou adicione notas
de dólar para remover pontos de turmas concorrentes. A professora vencedora veste-se de abóbora no dia do
Trote da Turquia.

•

Spirit Wear - roupas de tamanho adulto serão encomendadas apenas uma vez por ano, portanto, faça o pedido
on-line via MySchoolAnywhere até sexta-feira 10/12. V-necks estarão disponíveis este ano.

Feira da Abóbora - Jasmine Laffin e Jaime Cesar
Feira de Abóbora chegando no sábado 10/20 de 12-4 PM.
•

Ainda existem vagas voluntárias abertas - inscreva-se por meio do SignUp Genius para inscrição. Precisamos
especialmente de ajuda na distribuição de alimentos e no resgate de prêmios. As vagas para estudantes também
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estão disponíveis para ex-alunos da Potter Road e crianças mais velhas que precisam de horas de serviço
comunitário.
•

Na sexta-feira, das 18h às 18h, precisamos de ajuda com a configuração; pizza é fornecida e as crianças podem
vir. Nós também precisamos de muita ajuda com o desarranjo depois da feira no sábado.

•

decorações Halloween são necessários (para emprestar ou manter) para o corredor assombrado.

•

Os flyers de doação de turma serão enviados para casa na sexta-feira. Procure a turma do seu filho para ver os
itens solicitados. Itens podem ser enviados em 10 / 15-10 / 19. Você pode enviar uma contribuição de US $ 5 se
não tiver tempo para fazer compras.

•

Bilhetes à venda na porta - compre bilhetes, ou pulseiras para insufláveis durante todo o dia, etc. Dinheiro e
cartão de crédito serão aceitos.

•

À procura de novos co-presidentes para o próximo ano, por favor, envolva-se se estiver interessado.

•

Pumpkin Fair arrecadou mais de US $ 4k no ano passado.

•

Por favor, espalhe a palavra - Feira da Abóbora está aberta a todos (não apenas para a nossa escola).

Relatório de captação de recursos - Jaime Cesar
•

•

Muitos itens já foram discutidos, mas alguns outros incluem
o

Mabel’s Labels - encomende no site MySchoolAnywhere ou PRS e nossa escola recebe uma
porcentagem.

o

Fundraisers Restaurant - planejando fazer cerca de quatro este ano. Detalhes TBD.

Saxonville Haunted Yards - 10/20 às 18h30 no 227 Water St. Evento gratuito, mas as doações apóiam a Potter
Road.

Moção para Aprovar a Minuta - Colleen Frost
As atas da reunião do PTO de setembro de 2018 foram revisadas e aprovadas pelo Conselho.

A reunião foi encerrada às 20h30 por SaRah Bowers.

A próxima reunião do PTO acontecerá na quarta-feira, 14 de
novembro, às 18h30 no refeitório.
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