
AKFCS Elementary Update
For families / October 8, 2021

Fundraiser Update- A message from the PTO
Thank you for all your support with the Krispy Kreme Fundraiser. We look forward to getting
you your doughnuts, however we need to delay our pickup date until Thursday, November
4th 3:45 - 5:30 p.m. outside the Activity Center.

Circumstances with Krispy Kreme have resulted in the delay, but what that means is that we
can expand our sales through Friday, October 15th!! Please feel free to Venmo the PTO
@AKFESPTO or use the order form below.

Krispy Kreme Order Form

If this change in pickup will no longer work for you, please contact the PTO directly
espto@akfcs.org for a full refund. Thank you for your understanding and continued support.

The ES PTO

Playground Clean-Up
Fall is a great time for cleaning up outside! Please join us as we beautify our playground.

Who: Family members, community members, and staff

When: Saturday, October 30th from 10:00am to 1:00pm

What: General clean-up and beautification to include cutting back plantings ahead of winter,
some leaf and debri clean up, sweeping or leaf blowing sidewalks, cutting back overgrown
plants, weeding, etc….

Where: Abby Kelley Playground and fields

If you have any talents or resources that you would like to share, like planting etc..please send
an email to Kelly Gould at kgould@akfcs.org. A sign-up sheet will be sent out closer to the
date.

Reminders/In the Know
As the cooler weather starts to arrive, you will notice more parent drop offs and pickups. For
the safety of all students, please proceed (at a safe speed) in a single file line through the
parent drop off and pick up line. Staff will continue to direct parents around those cars who
need an extra minute or two.

https://drive.google.com/drive/my-drive?zx=f2malmed3eah


Next Week
● Monday, October 11th

○ No School
● Tuesday-Friday

○ Learning :)

Please reach out with any questions you may have. We look forward to seeing you all very soon!
Kelly Gould
kgould@akfcs.org
508-854-8400 ext 3618

Actualización de AKFCS Elementary
Para familias / 26 de septiembre de 2021

Actualización de la recaudación de fondos: un mensaje del PTO
Gracias por todo su apoyo con la recaudación de fondos de Krispy Kreme. Esperamos poder
conseguirle sus donas, sin embargo, debemos retrasar nuestra fecha de recogida hasta el
jueves 4 de noviembre de 3:45 a 5:30 pm fuera del Centro de actividades.

Las circunstancias con Krispy Kreme han provocado el retraso, pero eso significa que podemos
ampliar nuestras ventas hasta el viernes 15 de octubre. Siéntase libre de Venmo el PTO
@AKFESPTO o use el formulario de pedido a continuación.

Formulario de pedido de Krispy Kreme

Si este cambio en la recolección ya no funciona para usted, comuníquese con el PTO
directamente espto@akfcs.org para obtener un reembolso completo. Gracias por su
comprensión y apoyo continuo.

ES PTO

Limpieza del patio de recreo de
¡El otoño es un buen momento para limpiar afuera! Únase a nosotros mientras embellecemos
nuestro patio de recreo.

Quién: Miembros de la familia, miembros de la comunidad y personal

Cuándo: Sábado 30 de octubre de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Qué: Limpieza general y embellecimiento para incluir recortar las plantaciones antes del

https://drive.google.com/drive/my-drive?zx=f2malmed3eah


invierno, limpiar algunas hojas y escombros, barrer o aceras soplando hojas, cortando plantas
demasiado crecidas, desyerbando, etc….

Dónde: Abby Kelley Patio de recreo y campos

Si tiene talentos o recursos que le gustaría compartir, como plantar, etc., envíe un correo
electrónico a Kelly Gould a kgould@akfcs.org. Se enviará una hoja de registro más cerca de la
fecha.

Recordatorios/ In the Know
A medida que el clima más fresco comienza a llegar, notará que más padres dejan y recogen a
los padres. Para la seguridad de todos los estudiantes, proceda (a una velocidad segura) en
una sola línea de archivo a través de la línea para dejar y recoger a los padres. El personal
continuará dirigiendo a los padres sobre los autos que necesitan uno o dos minutos
adicionales.

La próxima semana
● Lunes, 11 de octubre

○ No hay clases de
● martes a viernes

○ Aprendizaje :)

Por favor, comuníquese con cualquier pregunta que pueda tener. ¡Esperamos verlos a todos muy
pronto!

Kelly Gould
kgould@akfcs.org
508-854-8400 ext 3618

Atualização do AKFCS Elementary
Para famílias / 26 de setembro de 2021

Atualização da arrecadação de fundos - Uma mensagem do PTO
Obrigado por todo o seu apoio com a arrecadação de fundos do Krispy Kreme. Estamos
ansiosos para receber seus donuts, no entanto , precisamos adiar a data de coleta para
quinta-feira, 4 de novembro, das 15h45 às 17h30, fora do Centro de Atividades.

As circunstâncias com o Krispy Kreme resultaram no atraso, mas o que isso significa é que
podemos expandir nossas vendas até sexta-feira, 15 de outubro !! Sinta-se à vontade para
entrar em contato com o PTO da Venmo @AKFESPTO ou usar o formulário de pedido abaixo.



Krispy Kreme Order Form

Se esta mudança na coleta não funcionar mais para você, entre em contato com o PTO
diretamente espto@akfcs.org para um reembolso total. Obrigado por sua compreensão e apoio
contínuo.

ES PTO

Limpeza do Playground
O outono é uma ótima época para limpar o lado de fora! Junte-se a nós enquanto embelezamos
nosso playground.

Quem: Membros da família, membros da comunidade e funcionários

Quando: sábado, 30 de outubro das 10h00 às 13h00

O quê: Limpeza geral e embelezamento para incluir o corte de plantações antes do inverno,
algumas folhas e folhagens limpas, varrendo ou folha soprando nas calçadas, cortando plantas
crescidas demais, capinando, etc….

Onde: Abby Kelley Playground e campos

Se você tem algum talento ou recurso que gostaria de compartilhar, como plantar, etc., envie
um e-mail para Kelly Gould em kgould@akfcs.org. Uma folha de inscrição será enviada mais
perto da data.

Lembretes/ In the Know
À medida que o tempo mais frio começa a chegar, você notará mais traslados e traslados dos
pais. Para a segurança de todos os alunos, prossiga (em uma velocidade segura) em uma única
fila através da fila de entrega e coleta dos pais. A equipe continuará a orientar os pais sobre os
carros que precisam de um ou dois minutos extras.

Próxima semana
● Segunda-feira, 11 de outubro

○ Sem
● aulaterça a sexta-feira

○ Aprendizado de:)

Entre em contato com qualquer dúvida que você possa ter. Esperamos ver todos vocês em breve!
Kelly Gould
kgould@akfcs.org
508-854-8400 ra

https://drive.google.com/drive/my-drive?zx=f2malmed3eah


Bản cập nhật sơ bộ về AKFCSBản cập nhật
về

Dành cho gia đình / Ngày 26 tháng 9 năm 2021

Quỹ gây quỹ- Thông điệp từ PTO
Cảm ơn tất cả sự hỗ trợ của bạn với Tổ chức gây quỹ Krispy Kreme. Chúng tôi mong nhận được
bánh donut của bạn, tuy nhiên, chúng tôi cần lùi ngày nhận hàng đến Thứ Năm, ngày 4 tháng
11, 3:45 - 5:30 chiều bên ngoài Trung tâm Hoạt động.

Các trường hợp xảy ra với Krispy Kreme đã dẫn đến sự chậm trễ, nhưng điều đó có nghĩa là
chúng tôi có thể mở rộng doanh số bán hàng của mình đến hết Thứ Sáu, ngày 15 tháng 10 !!
Vui lòng liên hệ với Venmo the PTO @AKFESPTO hoặc sử dụng mẫu đơn đặt hàng bên dưới.

Mẫu Đơn Đặt hàng Krispy Kreme

Nếu thay đổi về phương thức nhận hàng này không còn phù hợp với bạn nữa, vui lòng liên hệ
trực tiếp với PTO espto@akfcs.org để được hoàn lại toàn bộ tiền. Cảm ơn bạn cho sự hiểu biết
của bạn và tiếp tục hỗ trợ.

ES PTO

Dọn dẹp sân chơi
Mùa thu là thời điểm tuyệt vời để dọn dẹp bên ngoài! Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi
làm đẹp sân chơi của mình.

Ai: Các thành viên trong gia đình, thành viên cộng đồng và nhân viên

Khi nào: Thứ Bảy, ngày 30 tháng 10 từ 10:00 sáng đến 1:00 chiều

Nội dung: Tổng dọn dẹp và làm đẹp bao gồm việc cắt bỏ rừng trồng trước mùa đông, dọn dẹp
một số lá và bụi bẩn, quét hoặc thổi lá vỉa hè, cắt tỉa cây cỏ mọc um tùm, làm cỏ, v.v….

Ở đâu: Sân chơi và các lĩnh vực của Abby Kelley

Nếu bạn có bất kỳ tài năng hoặc nguồn lực nào muốn chia sẻ, chẳng hạn như trồng trọt, v.v., vui
lòng gửi email đến Kelly Gould theo địa chỉ kgould@akfcs.org. Tờ đăng ký sẽ được gửi đến gần
ngày hơn.

Nhắc nhở/ Thông tin cần biết
Khi thời tiết mát mẻ hơn bắt đầu đến, bạn sẽ nhận thấy nhiều phụ huynh đưa và đón con hơn.

https://drive.google.com/drive/my-drive?zx=f2malmed3eah


Vì sự an toàn của tất cả học sinh, vui lòng tiến hành (với tốc độ an toàn) trong một dòng tệp duy
nhất thông qua hàng phụ huynh trả và đón. Nhân viên sẽ tiếp tục hướng dẫn các bậc cha mẹ
xung quanh những chiếc xe cần thêm một hoặc hai phút.

Tuần sau
● Thứ hai, ngày 11 tháng 10

○ Không học
● Thứ ba-Thứ sáu

○ Học :)

Vui lòng liên hệ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Chúng tôi mong được gặp lại tất cả các bạn sớm nhất!
Kelly Gould
kgould@akfcs.org
508-854-8400 máy lẻ 3618

لبرنامجاألوليالتحدیث AKFCS
تحدیث2021سبتمبر26/للعائالت

منرسالة-التبرعاتلجمع PTO
معدعمككلعلىنشكرك Krispy Kreme Fundraiser. تأجیلإلىنحتاجولكننا،بكالخاصالكعكعلىالحصولإلىنتطلع

األنشطةمركزخارجمساًء5:30-3:45نوفمبر4الخمیسحتىاالستالمموعد .

معالظروفأدت Krispy Kreme ال!!أكتوبر15الجمعةیومحتىمبیعاتناتوسیعیمكنناأنھھوذلكیعنیھمالكن،التأخیرإلى
فيتتردد Venmo the PTOAKFESPTO أدناهالطلبنموذجاستخدمأو .

طلبنموذج Krispy Kreme

بـاالتصالفیرجى،االستالملكفيالتغییرھذایعدلمإذا PTO مناسًبامباشرة espto@akfcs.org شكرابالكامل.األموالالسترداد
المستمرودعمكلتفھمك .

ES PTO

ملعبتنظیف

ملعبنانجملونحنإلینااالنضمامیرجىالخارج!فيللتنظیفرائعوقتھوالخریف .

والموظفینالمجتمع،أفرادالعائلة،أفرادالعالمیة:الصحةمنظمة

01:00الساعةإلىصباحا10:00الساعةمنأكتوبر30السبتالزمان:

واألوراقوبعضالشتاء،فصلقبلالعودةالمزروعاتقطعلتشملوتجمیلتنظیفعامةماذا: debri تھبأرصفةأووكنستنظیف

https://drive.google.com/drive/my-drive?zx=f2malmed3eah


إلخ،الضارةاألعشابإزالة،المتضخمةالنباتاتتقطیع،األوراق ….

وحقولملعبالمكان: Abby Kelley

إلىإلكترونيبریدإرسالیرجى..ذلكإلىوماالزراعةمثل،مشاركتھافيترغبمواردأومواھبأيلدیككانإذا Kelly Gould
على kgould@akfcs.org. التاریخإلىأقربتسجیلورقةإرسالسیتم .

المعرفةفيتذكیر/

المتابعةیرجى،الطالبجمیعسالمةأجلمنالوالدین.والتقاطاإلنزالعملیاتمنالمزیدستالحظ،الباردالطقسوصولبدءمع
التيالسیاراتتلكحولاآلباءتوجیھفيالموظفونسیستمرالوالدین.والتقاطاإلنزالخطخاللمنواحدملفسطرفيآمنة)(بسرعة

إضافیتیندقیقتینأودقیقةإلىتحتاج .

القادماألسبوع

● أكتوبر11االثنین
○ منمدرسةتوجدال

● الجمعةإلىالثالثاء
○ للتعلم :)

قریبًاجمیًعارؤیتكمإلىنتطلعلدیك.تكونقدأسئلةأيمعالتواصلیرجى !
جولدكیلي

kgould@akfcs.org
508-854-8400 3618تحویلة


