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                   Noticias do PTO da Richer School 

Olá Richer famílias, 
 
Esperamos que você esteja desfrutando a sessão de inverno até agora e esperando o 
restante do ano letivo! Temos muitas atividades que estão acontecendo! 

 
Primeiro, nós tivemos nossa "Winter Wonderland Dance" em 2 de fevereiro e foi um 
enorme sucesso! Obrigado a todos os professores e voluntários dos pais que ajudaram com 
todas as atividades! O DJ fez com que todos dançassem e criamos mais de  $1.200 que 
retornam à escola para atividades futuras! 
 
O Spirit Day, que também foi em 2 de fevereiro também foi um grande sucesso !! Mais de 
200 latas de sopa foram doadas para Marlboro Community Cupboard, enquanto todos 
conseguiram vestir o traje do patriota. Muito obrigado pela generosidade de todos. Estamos 
à procura de ideias para o próximo Dia do Espírito! Entre em contato com o PTO Richer em 
richerschoolpto@gmail.com 
 
Este ano pela primeira vez, estamos tentando um novo esforço de angariação de fundos 
chamado Boosterthon Richer Fun Run! É um programa de 9 dias que começa com um 
Roteio de Preparação em 14 de fevereiro para os alunos. As famílias juntarão promessas 
para cada volta que seu aluno corre (30-35 voltas), e vamos comemorar no "Glow Fun 
Run" em 5 de março. Nosso objetivo é de US $ 10.000, que será usado para equipamentos 
de sala de aula, artes culturais e muito mais! Os alunos também experimentarão um tema de 
personagem incrível, Castle Quest! um tema de castelo inglês, tudo sobre ser corajoso e 
viver com personagem. Na busca de recuperar o Castelo Bravemore, os alunos aprenderão 
as "Seis Virtudes de um Herói Verdadeiro" de um elenco de personagens coloridos. Por 
isso, ajude a nossa escola ao contactar os patrocinadores. Estamos muito 
entusiasmados por tentar isso pela primeira vez! Obrigado pelo seu apoio!   

 
O Scholastic Book Fair também está chegando em março !! Será realizada de 19 de 
março a 23 de março. Um horário de quando o seu filho irá participar será enviado no 
correio da mochila, juntamente com a oportunidade de se voluntariar ou vir quando seu filho 
visitar a feira. Todos os montantes levantados da feira do livro são usados para comprar 
livros para os professores e a biblioteca, bem como comprar livros para serem usados em 
nossa distribuição gratuita de livros LEI em junho. 
 
Outro evento divertido que se aproxima é a noite Richer Read-Aloud Quarta-feira, 21 de 
março de 6-7: 30. A equipe Richer estará lendo alto os alunos durante a noite. Além disso, a 
feira do livro estará aberta para você comprar com seus filhos. Esperamos que você possa 
se juntar a nós para uma noite divertida. Não se esqueça de ter seu filho usando seus 
pijamas. 
 
O vencedor do sorteio de dezembro foi Danielle Langer !! Parabéns Danielle! Venha 
para a nossa próxima reunião para participar do próximo sorteio e não se esqueça de que o 
voluntariado em qualquer evento receberá seu nome em um sorteio maior no final do ano! 
 
O PTO quer que você seja informado se você pode participar de nossas reuniões ou não. Os 
minutos mensais fornecerão detalhes sobre os tópicos discutidos nas reuniões. Os minutos 
agora podem ser encontrados no site da nossa escola www.mps-edu.org. 
 
       -The Richer PTO 

                                                                                   
 
 
 
 
 
  
 
 

Fevereiro 2018 

Próximas datas 

 

Feveiro: 
12 Conferências dos 
pais 
14,15,16,26,27,28 
Boosterthon Rally 
começa 
28 Reunião PTO 
 
Marcha: 
1 & 2 Boosterthon 
Rally 
5 Fun Run (o dia 
inteiro) 
19-23 Scholastic Book 
Fair  
21 Noite de Leitura 
Aloud  

 
Em Progresso: 
Box Tops 
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Venha ao nosso 

próximo encontro 

PTO  

28 de feveiro 

às 7 da manhã 

na cafeteria! 

Babysitting, lanches 

e um sorteio !!  

“Sozinho, 

podemos fazer 

tão pouco: 

juntos, podemos 

fazer tanto! " 
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