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Dhjetor 2018 
 

  Bunker Hill Banner 
 

 

Një shënim nga drejtori: 

Të dashur prindër / kujdestarë dhe studentë, 

Unë jam i bekuar me të vërtetë që të jem në gjendje të drejtoj një 

shkollë yjore të përbërë nga prindërit, studentët dhe stafi më i 

mrekullueshëm. Mund të ketë këtë sezon pushimi të jetë një shëndet, 

lumturi dhe shpresë e mirë për ju dhe familjet tuaja.  

 Edukativisht juaji, 

Celia Piccochi, Drejtore 

 

Silleni me përgjegjësi! 

Presim sukses!                           Koha është gjithçka! 

Akti në bashkëpunim!                 Shkoj në shkollë me kohë! 

Respekto të gjithë!                  Të marrë pjesë çdo ditë !! 

  Qëndro i sigurt! 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Data te rendesishme: 

2 Dhjetor - Ndriçimi i drurit 

në Schofield Park; 03:30 

Shkarkimi nga 5-12 dhjetor; 

Prindërit / Mësuesit 

Konferencat nga 5 në 7:00 

7 Dhjetor Lifetouch; Foto 

Rifitoni ditën 

Pushimi nga puna 12-12 

dhjetor; Profesor i Mësuesit. 

Zhvilluar. 

14 Dhjetor - Festimi i Filmit / 

Literacy Night; Ora 5:30 deri 

në orën 20:00 palestra BH 

  Dhjetor 17-Fillimi i stërvitjes 

së zjarrit PBIS 

  21 Dhjetor - Fundi i 

stërvitjes së zjarrit PBIS 

përfundon 

  Asnjë Shkollë 24 Dhjetor - 

31 Dhjetor 

1 janari - Gëzuar Vitin e Ri !! 

Asnjë shkollë 

2 janar rifillon shkollën !!   

 

             

 

 

 

Shikoni faqen tonë të 

internetit në 

www.waterbury.k12.ct.us/bun

For u         p to date 

news and information 
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Lidhja e prindërve 

            Të dashur prindër / kujdestarë, 

 Një "speciale" ju falenderoj familjeve të 

Bunker Hill që mbështetën Natën tonë të 

Matematikës. Ne patëm një kthim të 

shkëlqyer për këtë ngjarje! 

Unë do të doja të falënderoj shumë klasa 

që i kontribuan artikujve ushqimor në 

Ushtrinë e Ujitjes së Madhe të Ujitjes "Banka 

Ushqimore". Unë e di se përpjekjet tona 

janë vlerësuar shumë. Klasa që mblodhi 

më shumë artikuj këtë vit ishte klasa e 5-të 

e Z. Cruess. Ata do të marrin një parti 

"Pizza". 

Konferencat e prindërve / mësimdhënësve 

do të zhvillohen të mërkurën, 5 dhjetor, 

nga ora 5 deri në 7. Ju lutemi të takoheni 

me mësuesin e fëmijës tuaj në kohën tuaj 

të planifikuar. 

Unë jam duke u përpjekur edhe një herë 

për të filluar një PTO në Bunker Hill Shkolla. 

Ju lutemi të ndalet me tavolinën time gjatë 

Konferencave të Prindërve / 

Mësimdhënësve për t'u regjistruar. 

Faleminderit 

"Holiday" Literacy / Movie Night i Bunker Hill 

do të mbahet më 14 dhjetor, nga ora 5:30 

deri në orën 20:00 në BH Gym. Ju lutemi 

plotësoni formularin e regjistrimit dhe ta 

dërgoni atë përsëri në shkollë me fëmijën 

tuaj nëse dëshironi të merrni pjesë. Këtë vit 

do të shfaqim origjinalin, klasiken e familjes 

"Mary Poppins". 

Festat e Gëzuar për të gjithë dhe kanë një 

pushim dimëror të këndshëm dhe të 

këndshëm. 

Lidhja juaj e prindërve, 

MaryAnn Petrillo                    

   

    

MISIONI YNE 

Të gjithë anëtarët e komunitetit të 

shkollës Bunker Hill do të trajtohen me 

respekt dhe do të mbështeten në pritjet e 

larta. 

VIZIONI YNE 

Vizioni i shkollës fillore Bunker Hill është të 

krijojë dhe të mbajë një aleancë midis 

nxënësve, prindërve, komunitetit, 

administratës, mësuesve dhe stafit duke 

përmirësuar arsimin që u ofrohet 

studentëve tanë në mënyrë që t'i 

përgatisin ata për të ardhmen e tyre.

 

Mbështetja e stërvitjeve të PBIS 

PBIS do të mbajë titullin e saj të dhjetë 

të stërvitjeve njëditore. 

Biletat janë .25 cent secila 

5 bileta për 1.00 dollarë 

25 bileta për 5,00 dollarë 

Stockings do të jetë në ekran jashtë 

Zyrës kryesore! 

Lotari do të fillojë më 17 dhjetor dhe 

do të përfundojë më 21 dhjetor. 

Studentët, vazhdoni të fitoni "Bear 

Bucks" tuaj. 

Silleni me përgjegjësi! 

Presim sukses! 

Akti në bashkëpunim! 

Respekto të gjithë! 

Qëndro i sigurt! 

 

 

 

 

 

 

 

 


