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                   Notícias do PTO da Richer School Marco 2018 

Olá famílias da escola Richer, 
 
Trabalhando em direção à primavera! Espero que todos tenham gostado do intervalo de 
fevereiro! 
 
Todos tiveram uma explosão com o Boosterthon!! As crianças estavam tão entusiasmadas 
com as reuniões de pep, os vídeos de construção de personagens e a corrida divertida! 
Obrigado a todas as famílias e amigos que prometeu e agradecemos a todos que ajudem a 
apoiar o PTO! 
 
A Feira do Livro Scholastic começa na terça-feira, 20 de março e continua diariamente 
das 9:30 da manhã - 1:30 p.m. até sexta-feira, 23 de março. Um horário de quando o seu 
filho irá participar foi enviado no correio da mochila, juntamente com a oportunidade de se 
voluntariar ou vir quando seu filho visitar a feira. Lembre-se de que todos os montantes 
levantados durante a feira de livros são usados para comprar livros para os professores e a 
biblioteca, bem como comprar livros para serem usados em nossa distribuição LIVRE de 
livros gratuitos. 
 
Avançando, agora estamos usando o signup.com para todos os nossos cargos voluntários. 
Procure mais informações sobre isso no correio da mochila e através dos nossos e-mails.
   
Junte-se a nós na quarta-feira, 21 de março, de 6-7: 30 para o Richer-Pajama Party 
Read-Aloud Night. A equipe da escola mais rica estará lendo alto os alunos em horários 
variados durante a noite. 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. 
 
Junte-se a nós para o almoço ou jantar na terça-feira, 20 de março, na Pizzeria Uno em 
Westborough. Pare com sua família para jantar ou sair. A Richer ganhará até 20% em 

todos os pedidos. 
 
Através do programa de sacos reutilizáveis de Hannaford Helps, estamos muito 
entusiasmados em anunciar que fomos escolhidos novamente como o destinatário de 
março! Para cada saco comprado por US $ 2,50, Hannaford doa um $ 1 diretamente para a 
PTO Richer. Então, se você estiver comprando lá, compre uma bolsa! Para mais 
informações sobre este programa, visite www.hannaford.bags4mycause.com. 
 
O vencedor do Box Top Trophy para dezembro e janeiro é ... Sra. A classe de segundo 
grau de Smith com um total de 223 Box Tops. Parabéns!! Por favor, continue recortando 
para ganhar dinheiro com a Escola Richer! Próximo Box Tops devido 30 de março. 
 
Junte-se a nós em 31 de março para ver The Worcester Railers jogar contra o Brampton 
Beasts. Os ingressos são apenas US $ 14 e todos os alunos chegam ao alto-cinco dos 
Railers antes do jogo. 
 
Cheryl Crowley concordou em ser nosso novo Coordenador Scrip. Um grande 
agradecimento a ela pelo voluntariado. Há tantas outras posições voluntárias abertas, 
qualquer pessoa interessada, envie um e-mail para richerschoolpto@gmail.com 
 
O PTO quer que você seja informado se você pode participar de nossas reuniões ou não. As 
minutas mensais fornecerão detalhes sobre os tópicos discutidos nas reuniões. As minutas 
agora podem ser encontradas no site da nossa escola www.mps-edu.org. 
 
       -The Richer PTO 

                                                                                   
 
 
 
 
 
  
 
 

Próximas datas 

 

Marco: 
8 Lançamento 
antecipado 
20-23 Feira de Livros 
Scholastic 
21 Noite de Leitura 
Aloud  
30 Box Tops Due 
31 Worcester Railers 
vs The Brampton 
Beasts 
 
Abril: 
3 Reunião do PTO 
(voto do conselho) 
30 Box Tops Due 

 
Em Progresso: 
Box Tops 
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Venha para votar: 

April 3rd 

Mais informações 

estarão em breve!  

 

“Sozinho, 

podemos fazer 

tão pouco: 

juntos, podemos 

fazer tanto! " 
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