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                   Notícias do PTO da Richer School 

Olá Famílias da Escola Richer, 

 
Você pode acreditar que 2017 está chegando ao fim? Gostaríamos de sinceramente agradecer às 
famílias, amigos e professores que apoiaram o PTO durante a primeira metade do ano letivo! 
 
A Sra. Fields / Soul Warming Soup será entregue no dia 12 de dezembro. São necessários 
voluntários para ajudar a distribuir os cookies enquanto eles estão congelados e temos um tempo 
muito curto para levá-los às famílias. Por favor, avise-nos se você pode ajudar! Obrigado a todos 
os que participaram da Sra. Fields / Soul Warming Soup e dos fundraisers de Genevieve. A Sra. 
Fields / Soup ganhou US $ 2420 e Genevieve foi de US $ 3.932. Qualquer dinheiro que ganhamos 
vai de volta aos nossos programas de artes culturais ao longo do ano. Então, novamente ... 
obrigado! 
 
Como mencionado no último boletim, a Feira do Livro Escolástica foi um grande sucesso! 
Ganhamos US $ 2.000 e, com esse dinheiro, o PTO acabou comprando 101 livros para salas de aula 
e distribuiu 29 livros gratuitos (uma criança por aula) em um sorteio. Devido ao sucesso, mais uma 
vez estaremos oferecendo a distribuição READ de livros gratuitos nos dias 11 e 12 de dezembro. 
Cada criança consegue escolher um livro gratuito com a classe! Procure mais informações no 
correio da mochila, juntamente com informações de inscrição de voluntários em breve! 

 
E o vencedor do Boxtop em outubro é ... Sra. Dispersio da 4ª série! Bom trabalho!! Mantenha o 
recorte desses BoxTops! Novembro Box Top Winner será anunciado em breve, então fiquem 
atentos.   
Obrigado a todos os que participaram nas encomendas do cartão de presente SCRIP até agora 
este ano. Teremos mais uma ordem neste mês e as ordens serão enviadas até 8 de dezembro. 
Esta será a última chance de encomendar antes dos feriados! Não haverá ordem SCRIP para 
janeiro. 
 
O Boosterthon Fun Run está chegando em março. Ainda estamos à procura de empresas para 
patrocinar este evento para que cada criança obtenha uma camiseta grátis. Ao patrocinar, a 
empresa terá um anúncio em cada camiseta. Por favor, obtenha esta informação para todas as 
empresas que você conhece, precisamos aumentar o dinheiro até 31 de dezembro. 
 
Pjammin Day foi um grande sucesso! Primeiro, todo o dia do pijama escolar e levamos US $ 722 
para câncer infantil. O PTO irá arredondá-lo para até US $ 800. Muito obrigado pela generosidade 
de todos. Fique atento para o próximo Dia do Espírito Escolar! Em breve!!! 
 
Junte-se a nós para almoço ou jantar no dia 31 de dezembro no Pizzeria Uno's em Westborough. 
Com todas as ordens nesse dia, a Richer ganhará até 20%. 
 
Lembre-se de usar o Amazon Smile para pedir seus presentes de Natal e ganhar dinheiro para a 
nossa escola! Entre em contato com Kris Mikula para mais informações! 
 
Precisamos de Ajuda: Voluntários do Comitê de Dança de Inverno. O Comitê será encarregado de 
organizar todos os aspectos da dança. Todos os voluntários irão responder a Stacy Reynolds que 
presidirá este evento! Se não recebermos voluntários para ajudar nesta comissão, a dança pode 
ser cancelada! Para se voluntariar ou para obter mais informações, envie Stacy um e-mail para 
richerschoolpto@gmail.com. 

Esperamos que todos tenham uma temporada de férias segura!--The Richer PTO 
 
 
 
 
 
  
 
 

Dezembro 2017 

Dezembro: 
8 Último dia para pedir 
Scrip Orders 
11 & 12 READ 
distribuição de livros 
12 Entrega do Sra. 
Fields/Soul Warming 
Soup 
29 Entrega do Box Tops 

31 Dia do jantar na 
Pizzeria Uno 

 
Janeiro: 
22 Reunião PTO 
31 Box Tops devido 
Ongoing: 
Write-A-Check 
Box Tops 
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Por favor, venha à 

nossa próxima 

reunião PTO:  

22 de janeiro às 

7 da noite na 

cafeteria! 

Babás, petiscos e um 

sorteio ... .quê pode 

dizer não a tudo isso? 
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