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Saudacao – SaRah BoweRs


Saudados pela SaRah BoweRs, que informa a todos que o Dr. Chris Hauck do Famílias Saudáveis estaria apresentando:
“Criando famílias saudáveis (em um mundo não tão saudável)”

Relatório de Administração – SaRah BoweRs


Mr. Wolpe e Ms. DaCosta estavam ambos atendendo a feira do Kindergarten na Fuller Middle School e não estiveram
presentes na reunião. SaRah checou com eles antes do início e Eles não tinham quaisquer questões significativas que
precisavam ser abordadas. Mr. Weinstein participou como representante dos professores.

Relatório do Tesoureiro – Kevin Harris









A feira do livro levantou $7,990 ($11 mais do que no ano passado)
Charleston Gift Wrap levantou $2,324.20 ($400 mais do que no ano passado)
School pictures levantou $1,268.17
Square One Art levantou $49.46
Box Tops levantou $666. (Atualmente já há duas vezes mais que o primeiro submetido aguardando a segunda fase de
submissão.)
Os pagamentos e reembolsos estão sendo enviados a partir de um sistema de pagamento eletrônico e se parecem
muito com junk mail. Se você está aguardando um pagamento, verifique seu e-mail com cuidado. Há também um
depósito eletrônico e formulário de desembolso nas obras que serão capazes de ser submetido a Kevin online. Os
desembolsos da equipe ainda são escritos manualmente e entregues nas caixas de correio do escritório.
Um novo contador foi contratado, que e especializado em organizações sem fins lucrativos e é de Framingham. Ele
está no processo de re-fazer os livros para que o INPI tehnam melhores relatórios e relatórios fiscais no futuro.

Relatórios do Comitê


Arrecadacao – Colleen Frost e Jasmine Laffin
- Haverao duas noites no restaurante UNO em breve; uma durante as ferias de fevereiro e outra em março. Os
rendimentos serão combinados.
- As calças de pijama do Potter Road ainda podem ser pré-ordenadas através do App “My Shcool Anywhere”; $30
para adultos, $25 para crianças. Chegarao em algumas semanas.



Sweetheart Dance (Festa do dia dos namorados/amigos)– Lisa DeRosa
- A dança será sexta-feira 1 de fevereiro de 6:30-8:30 da noite. Este ano os convidados também podem utilizar o
ginásio, o que aumenta a capacidade de 350 para 450 pessoas. É mais uma vez um evento familiar, não só
pai/filho. Os ingressos vão à venda sexta-feira 18 de Janeiro, e serao vendidos online e com formulários de
pedido enviados para casa nas pastas de sexta-feira. O custo é de $3/pessoa, com um máximo de $12 família.
Traje formal ou casual, um DJ vai estar lá para que todos dancem, juntamente com alguns itens divertidos para as

crianças (colares que brilham no escuros, etc). Os tickets do evento vendem muito rapidamente eo bilhete serao
limitadosa 450, compre seus ingressos mais cedo!


Orientação do jardim de infância – Betsy Fishman
- Segunda-feira 3 de junho 10-11h. Os futuros alunos e suas famílias virao cohecer seus professores e equipe de
funcionários dos PRS. Uma equipe de pais será necessária para ajudar os novos pais, sintam-se confortáveis a
responder a perguntas. É uma grande oportunidade de sermos a comunidade acolhedora que somos!
- As excursões do jardim de infância acontecerao em breve; uma excursão de um dia e uma excursão da noite.
Voluntários serão necessários para isso também, para ajudar a mostrar os pais ao redor e responder a perguntas.
Durante as próximas semanas (e sempre!) serao um momento importante para manter as discussões on-line
positivas não só sobre Potter, mas sobre todas as escolas em Framingham.



Boosterthon/Corrida Divertida– Adina Kurzman e Kristi Johnson
- A Corrida será terça-feira 4 de junho. e o tema deste ano é o STEAM. Os membros da família são convidados a vir
torcer pelas crianças
- Os alunos irao obter patrocinio pela quantidade de "voltas" que correm, ou doaçoes especificas. O total de todas
as voltas serao apenas ¼ milha, permitindo que todos terminem. Este é o segundo ano de Potter fazendo a
corrida divertida - no ano passado foi um grande sucesso que arrecadou cerca de $15000, e foi um grande evento
para uniao da Comunidade. Mr. Weinstein compartilhou que os alunos absolutamente amaram, mesmo os mais
velhos. Este ano os prémios serão entregues em particular, para que nenhum estudante se sinta deixado para
trás, ou excluido. Os professores oferecem incentivos e este ano algumas salas de aula serao combinadas.
- Uma semana e meia antes do evento, a equipe da corrida divertida – Fun Run – ira comecar a incentivar as
crianças.
- Foi feita uma votação para comprar uma camiseta de $3 para cada aluno;uma vez que, no ano passado, as
camisetas pareciam unificar os alunos. Os patrocinadores poderiam ajudar a aliviar o custo das camisetas.



FPTOC – Kevin Harris
- A turma da 4ª série do distrito ira assitir a Orquestra Sinfônica de Boston, em março. Um programa da concessão
para o tranporte sae pelo custo $10 para cada estudante. Estao trabalhando para que seja de graca para todos os
alunos, incluindo a opção de patrocinar os alunos em outro lugar dentro do distrito. As apresentações para o PTO
serão feitas em breve. Entretanto, se alguém gostaria de patrocinar um estudante, um cheque nominal a Potter
Road PTO, com "excursao da 4 ª série" escrito no memorando, pode ser enviado para Kevin Harris (através da
pasta PTO na gaveta de arquivos do escritório).
- Parte do custo da excursao sera para os onibus. Este ano, o distrito orçamentou $75000 para o transporte da
excursao. O PTO da Potter Rd aloca $750 designado a excursao para cada classe; Dr. Tremblay está tentando
pagar pelo ônibus, o que iria liberar cerca de $600 para cada excursao.



O que o PTO pode fazer melhor?
- O PTO está pedindo feedback e idéias sobre o que pode ser feito melhor. Por favor, envie SaRah BoweRs um email, bilhete, mensagem, etc. Pode ser anônimo, e mesmo que não seja, ninguém vai ficar chateado !

Moção para aprovar atas – SaRah BoweRs
A Ata da reunião de novembro foi aprovada pelo Conselho.
A próxima reunião do PTO acontecera na quarta feiras dia 13 de fevereiro às 6:30 da noite um local fora da escola a ser
determinado.

