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                   Noticias do PTO da Richer School 

Olá Richer famílias, 
 
Esperamos que todos tivessem uma ótima férias e um feliz ano novo !! 

 
Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a todos por uma primeira metade bem sucedida do 
ano letivo! Foi o nosso mais bem sucedido ainda !! Não teríamos tido tanto sucesso sem a 
sua participação! Temos muitos eventos emocionantes planejados para a próxima metade 
do ano letivo, e esperamos ter seu envolvimento contínuo! 
 
Nosso último grande evento foi a distribuição gratuita de livros READ, realizada em 
dezembro. Cada criança conseguiu chegar à feira e escolher um livro para levar para casa 
gratuitamente! Nós fomos capazes de distribuir cerca de 600 livros para os alunos e 
estaremos fazendo outra distribuição de livros LEIA gratuitamente na primavera! Obrigado 
aos voluntários !! 
 
O vencedor Boxtop para novembro é a classe de 3ª série da Sra. Gonska !! Eles coletaram 
422 Boxtops ... isso é incrível!! Bom trabalho!! Mantenha recortes e enviando-os com seu 
filho. Talvez a classe do seu filho seja próxima a ganhar o Box Top Trophy. Inscreva-se em 
www.boxtops4education.com para saber mais sobre o programa e outras formas de ajudar a 
ganhar dinheiro com o Richer. Fique atento para o vencedor de dezembro !!   

 
Obrigado a todos os que participaram do programa SCRIP. Gostaríamos de agradecer 
especialmente a Marissa Kane, que tem sido coordenadora do SCRIP por muitos anos, por 
tudo o que fez para o programa. Atualmente, estamos procurando um novo coordenador 
para assumir e este programa será suspenso até que possamos encontrar alguém. Se 
estiver interessado envie um e-mail para o PTO em richerschoolpto@gmail.com 
 
O PTO alcançou muitas empresas em um esforço para reunir patrocinadores para o nosso 
Boosterthon Fun Run e estamos felizes em anunciar que conseguimos garantir 
patrocinadores suficientes para que cada um de nossos alunos receberá uma camiseta 
gratuita em dia de corrida divertida! A reunião preparatória começará em 14 de fevereiro. 
que mostrará um vídeo todos os dias durante o almoço para que as crianças estejam 
ansiosas pela corrida que começa no dia 1 de março! 
 
O Spirit Day foi um grande sucesso! Muitas crianças e funcionários participaram de vestir 
camisolas acolhedoras e confortáveis e doar chapéus e luvas para crianças em necessidade 
!! Muito obrigado pela generosidade de todos. Estamos fazendo pacotes de cuidados com 
essas doações e entregando-os às crianças que precisam da Escola Richer! Fique atento 
para o próximo Dia do Espírito! Em breve!!! 
 
Estamos ansiosos para trazer de volta a Escola Richer Winter Dance a ser realizada na 
sexta-feira, 2 de fevereiro, das 6-8 p.m. na cafeteria da escola. O tema deste ano será 
"Winter Wonderland". Haverá um D.J. juntamente com rifas, jogos, pizza, lanches e uma 
cabine fotográfica para toda a família desfrutar. Mais informações sobre ingressos e postos 
voluntários virão em casa logo no correio da mochila. 
 
O vencedor do sorteio de dezembro foi Maryellen Klusacek !! Parabéns Maryellen! 
Venha para a nossa próxima reunião para participar do próximo sorteio! 
 
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. 
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Venha ao nosso 

próximo encontro 

PTO  

22 de janeiro 

às 7 da manhã 

na cafeteria! 

Babysitting, lanches 

e um sorteio !!  

“Sozinho, 

podemos fazer 

tão pouco: 

juntos, podemos 

fazer tanto! " 

Próximas datas 

 

Janeiro: 
 22 Reunião PTO 
31 Entrega do Box 
Tops 

 
Feveiro: 
2 Dança de Amizade 
12 Conferências dos 
pais 
14,15,16,26,27,28 
Boosterthon Rally 
começa 
28 Reunião PTO 

 
Em Progresso: 
Box Tops 
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