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Abril 2018                    Notícias do PTO da Richer School 

Olá famílias da escola Richer, 
 
A Feira do Livro Scholastic foi um enorme sucesso!! Ele fez cerca de US $ 8.000. Obrigado a todos 
que apoiaram o evento. Devido à sua generosidade, conseguimos doar $600 em livros para os 
professores e a biblioteca. Nós também esperamos que todos tenham gostado da Read Aloud Night. 

Um agradecimento especial à Sra. Smith, Sra. Church, Sra. Morton, Sra. Winske, Sra. McCann, Sra. 
Horowitz, Sra. Kirsch, Sra. Mason, Sra. Keene, Sra. Castelline, Sra. DeAngeli, Sra. J. Miller, Sra. 
DiPerri e Sra. Richards, que deram seu valioso tempo para ajudar a ler para as crianças. Além disso, 
obrigado a todos aqueles que trouxeram assados!! 
 
O Almoço Anual de Apreciação de Professores e Funcionários está chegando na sexta-feira, 11 
de maio. Estamos à procura de um assessor voluntário para nos ajudar na organização deste evento. 

Os deveres incluiriam a coordenação de doações de alimentos e bebidas de restaurantes locais e 
famílias Rivher, bem como o recrutamento de voluntários para ajudar na preparação e limpeza. Por 
favor, envie um e-mail para Richer PTO richerschoolpto@gmail.com se você estiver disposto e puder 
ajudar! 
 
Avançando, agora estamos usando o signup.com para todos os nossos cargos voluntários. Procure 

mais informações sobre doação e voluntariado para o Almoço de Apreciação de Professores e 
Funcionários no correio de mochila e em todos os nossos e-mails. 
 
Obrigado a todas as famílias que participaram da noite de jantar do Uno Pizzeria e Grill! Informações 

sobre o quanto nós fizemos será em breve! 
   
Além disso, obrigado a todos aqueles que compraram uma bolsa reutilizável durante o mês de março 
em Hannafords. Para cada mala que foi comprada, a Hannaford doou $ 1 diretamente de volta ao 

PTO Richer. Olhe novamente para informações em breve sobre o quanto foi feito! 
 
O jogo Worcester Railers foi um grande sucesso, com 74 ingressos sendo vendidos. Parecia que 

todos se divertiram muito. Não se esqueça que o PTO também está hospedando um jogo de beisebol 
Worcester Bravehearts em junho. Procure mais informações no correio de mochila à medida que nos 
aproximamos. 
 
Os formulários de desgaste Richie chegarão em breve! Fique de olho no correio de mochila. 

 
O Boosterthon também foi muito bem sucedido! Levantamos quase $14.000. Desde que chegamos 

ao nosso objetivo de $10.000. O diretor Skaza tocou uma música em sua guitarra elétrica para toda a 
escola. As crianças adoraram. Estamos trabalhando com a administração para determinar como apoiar 
a escola com o dinheiro arrecadado. Obrigado a todos os que doaram. 
 
Como não houve novas nomeações para a Diretoria da OPA do próximo ano, a diretoria 
existente permanecerá no lugar. Por favor, tenha em mente que no próximo ano teremos posições 

abertas no conselho, pois ambos os co-presidentes estarão saindo. Se você acha que pode querer 
correr no próximo ano, sinta-se à vontade para nos informar e você poderá nos sombrear enquanto 
planejamos e montamos eventos. Todos os nossos eventos são realizados por voluntários, por isso, se 
não conseguirmos obter ajuda suficiente, muitas atividades no futuro poderão ter que ser canceladas. 
 
A última reunião do PTO é no dia 30 de maio. Por favor, participe como nós estaremos discutindo o 

próximo ano letivo e gostaria de ter todos os envolvidos. Além disso, estaremos tendo nosso grande 
sorteio do ano. Quem se ofereceu para qualquer evento terá seu nome nesta rifa e uma pessoa 
ganhará um Instapot. 

        
-The Richer PTO 

                                                                                   
 
 
 
 
 
  
 
 

Próximas datas 

 

Abril: 
30 Box Tops Due 
 
Pode: 
11 Almoço de 
Apreciação de 
Professores / 
Funcionários 
24 Art Show / Sorvete 
Social 
31 Última reunião da 
PTO 
30 Box Tops Due 
TBD  Fundraiser da 
Trombetta 

 
Em Progresso: 
Box Tops 
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Por favor, venha 

para a nossa 

próxima reunião: 

30 de maio às 

19h no 

refeitório 

Babysitting e 

lanches serão 

fornecidos 

“Sozinho, 

podemos fazer 

tão pouco: 

juntos, podemos 

fazer tanto! " 
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