
AKFCS Elementary Update
For families / September 3, 2021

The Kindergarten Students are Coming!
We are all so excited to welcome the incoming class of 2034! Kindergarten students
return on Wednesday, September 8th. Drop-off typically begins at 7:25 am, but if you
would like a little extra time to say goodbye, please plan on dropping off between 7:45
and 8:00 am. Kindergarten students will be expected to enter the building with staff only.

Don’t worry families, we know that there can be so many mixed emotions when you
drop your little one for the first day of Kindergarten. If you would like a little more
information, community, or just a little snack, join us in the Activity Center for our
annual, “Boo-Hoo Breakfast'', run by our guidance counselor Kate Stockwell. Spanish and
Portuguese interpreters  will be available for this event.

2021-22 Kick-O� Concert
On Wednesday, September 8th our students are going to enjoy an outdoor concert to
launch the new school year! All Elementary students will meet on the Athletic Field in
full view of The Concert Truck. This age-appropriate, fun event will last for about an
hour.

For a secondary surprise, students will all be able to choose an ice-cream from the
ice-cream truck after the concert. (Appropriate alternatives will be available for those
with allergies or restrictions.)

Check out The Concert Truck here:

Facebook: https://www.facebook.com/theconcerttruck

Website: https://www.theconcerttruck.org/

https://www.facebook.com/theconcerttruck
https://www.theconcerttruck.org/


Reminders
● Please stay in your vehicle during drop off and pick up. We have plenty of staff

available to help assist students!
● Send in water with your student each day.

Next Week

● Monday, September 6
○ No School for all students K-12

● Wednesday, September 8
○ Kindergarten students return

● Wednesday, September 8
○ Boo-Hoo Breakfast for Kindergarten families (more information to come)

● Wednesday, September 8
○ Kick-Off Concert and Treat for students

Save the Date
● Tuesday, September 14

○ Open House 5:00 p.m. -6:30 p.m.
○ Virtual and in-person options are available
○ More information to come

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 / 3 de septiembre de 2021 ¡

Llegan los estudiantes de kindergarten!
¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a la clase entrante de 2034! Los
estudiantes de kindergarten regresan el miércoles 8 de septiembre. La entrega suele
comenzar a las 7:25 am, pero si desea un poco más de tiempo para despedirse, planee
dejar entre las 7:45 y las 8:00 am. Se espera que los estudiantes de kindergarten ingresen
al edificio solo con el personal.

No se preocupen familias, sabemos que puede haber muchas emociones encontradas
cuando deja a su pequeño para el primer día de jardín de infantes. Si desea un poco más
de información, comunidad o simplemente un pequeño refrigerio, únase a nosotros en el
Centro de actividades para nuestro “Desayuno Boo-Hoo” anual, dirigido por nuestra
consejera vocacional Kate Stockwell. Los intérpretes de español y portugués estarán
disponibles para este evento.

Concierto de inicio de 2021-22 ¡
El miércoles 8 de septiembre nuestros estudiantes disfrutarán de un concierto al aire
libre para iniciar el nuevo año escolar! Todos los estudiantes de primaria se reunirán en
el campo atlético a la vista de The Concert Truck. Este divertido evento apropiado para la
edad durará aproximadamente una hora.

Como sorpresa secundaria, todos los estudiantes podrán elegir un helado del camión de
helados después del concierto. (Habrá alternativas apropiadas para aquellos con alergias
o restricciones).

Consulte The Concert Truck aquí:

Facebook: https://www.facebook.com/theconcerttruck

Sitio web: https://www.theconcerttruck.org/

https://www.facebook.com/theconcerttruck
https://www.theconcerttruck.org/


Recordatorios
● Por favor, permanezca en su vehículo durante la entrega y recogida. ¡Tenemos

mucho personal disponible para ayudar a los estudiantes!
● Envíe agua con su estudiante todos los días.

La próxima semana

● Lunes 6 de septiembre
○ No hay clases para todos los estudiantes K-12

● Miércoles 8 de septiembre Los
○ estudiantes de kindergarten regresan

● Miércoles 8 de septiembre
○ Desayuno Boo-Hoo para las familias de Kindergarten (más información por

venir)
● Miércoles 8 de septiembre

○ Concierto de inicio y obsequio para los estudiantes

Reserve la fecha
● Martes 14 de septiembre

○ Casa abierta 5:00 pm -6: 30 pm
○ Hay opciones virtuales y en persona disponibles.
○ Más información por venir

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 primária do AKFCS
para famílias / 3 de setembro de 2021

Os alunos do jardim de infância estão chegando!
Estamos todos muito animados em dar as boas-vindas à nova turma de 2034! Os alunos
do jardim de infância retornam na quarta-feira, 8 de setembro. A entrega geralmente
começa às 7h25, mas se você quiser um pouco mais de tempo para se despedir, planeje
chegar entre as 7h45 e as 8h. Os alunos do jardim de infância deverão entrar no prédio
apenas com funcionários.

Não se preocupem famílias, sabemos que pode haver muitas emoções confusas quando
você deixa seu filho no primeiro dia do jardim de infância. Se você deseja um pouco mais
de informação, comunidade ou apenas um pequeno lanche, junte-se a nós no Centro de
Atividades para o nosso anual, “Boo-Hoo Breakfast '', administrado por nossa orientadora
Kate Stockwell. Intérpretes de espanhol e português estarão disponíveis para este evento.

Concerto inicial de 2021-22farão
Na quarta-feira, 8 de setembro, nossos alunosum concerto ao ar livre para o lançamento
do novo ano escolar! Todos os alunos do Ensino Fundamental se encontrarão no Campo
de Atletismo, em plena vista do The Concert Truck. Esse evento divertido e apropriado
para a idade vai durar cerca de uma hora.

Para uma surpresa secundária, todos os alunos poderão escolher um sorvete no
caminhão de sorvete após o show. (Alternativas apropriadas estarão disponíveis para
pessoas com alergias ou restrições.)

Confira The Concert Truck aqui:

Facebook: https://www.facebook.com/theconcerttruck

Site: https://www.theconcerttruck.org/

https://www.facebook.com/theconcerttruck
https://www.theconcerttruck.org/


Lembretes
● Por favor, fique em seu veículo durante a entrega e coleta. Temos muitos

funcionários disponíveis para ajudar os alunos!
● Envie água com seu aluno todos os dias.

Próxima semana

● Segunda-feira, 6 de setembro
○ Não há escola para todos os alunos K-12-

● Quartafeira, 8 de setembro Osde
○ alunos do jardiminfância retornam

● Quarta, 8 de setembro
○ Café da manhã Boo-Hoo para famílias do jardim de infância (mais

informações em breve)
● Quarta, 8 de setembro

○ Concerto inicial e deleite para alunos

Reserve a data
● Terça-feira, 14 de setembro

○ Open House 17h-18h30
○ Opções virtuais e presenciais disponíveis.
○ Mais informações em breve

. Esperamos ver todos vocês em breve!
Kelly Gould
kgould@akfcs.org
508-854-8400 ramal 3618



Bản Cập Nhật Tiểu Học AKFCSĐình
Dành Cho Gia/ Ngày 3 Tháng Chín, 2021

Các Học Sinh Mẫu Giáo Sắp Đến!
Tất cả chúng ta đều rất vui mừng chào đón lớp 2034 sắp đến! Học sinh mẫu giáo trở lại vào
Thứ Tư, ngày 8 tháng Chín. Thời gian trả khách thường bắt đầu lúc 7:25 sáng, nhưng nếu
bạn muốn có thêm một chút thời gian để chào tạm biệt, vui lòng lên kế hoạch trả khách từ
7:45 đến 8:00 sáng. Học sinh mẫu giáo chỉ được phép vào tòa nhà khi có nhân viên.

Các gia đình đừng lo lắng, chúng tôi biết rằng có thể có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn khi bạn
thả đứa con của mình trong ngày đầu tiên đến trường Mẫu giáo. Nếu bạn muốn biết thêm
một chút thông tin, cộng đồng hoặc chỉ một chút đồ ăn nhẹ, hãy tham gia với chúng tôi tại
Trung tâm Hoạt động cho “Bữa sáng Boo-Hoo” hàng năm của chúng tôi, do cố vấn hướng
dẫn Kate Stockwell điều hành. Thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha sẽ
có mặt cho sự kiện này.

2021-22 Kick-O� Concert
Vào Thứ Tư, ngày 8 tháng 9, học sinh của chúng ta sẽ thưởng thức một buổi hòa nhạc ngoài
trời để khai giảng năm học mới! Tất cả các học sinh Tiểu học sẽ gặp nhau trên Sân vận động
để xem toàn cảnh The Concert Truck. Sự kiện vui nhộn, phù hợp với lứa tuổi này sẽ kéo dài
trong khoảng một giờ.

Đối với một điều ngạc nhiên thứ hai, tất cả học sinh sẽ có thể chọn một cây kem từ xe tải
kem sau buổi biểu diễn. (Các lựa chọn thay thế phù hợp sẽ có sẵn cho những người bị dị ứng
hoặc hạn chế.)

Xem The Concert Truck tại đây:

Facebook: https://www.facebook.com/theconcerttruck

Website: https://www.theconcerttruck.org/

https://www.facebook.com/theconcerttruck
https://www.theconcerttruck.org/


Nhắc nhở
● Vui lòng ở lại phương tiện của bạn trong quá trình trả và nhận. Chúng tôi có rất

nhiều nhân viên sẵn sàng hỗ trợ sinh viên!
● Gửi nước với học sinh của bạn mỗi ngày.

Tuần tới

● Thứ hai, ngày 6 tháng 9
○ Không có trường cho tất cả học sinh K-12

● Thứ tư, ngày 8 tháng 9
○ Học sinh mẫu giáo trở lại

● Thứ tư, ngày 8 tháng 9
○ Bữa sáng Boo-Hoo dành cho các gia đình Mẫu giáo (có thêm thông tin)

● Thứ tư, ngày 8 tháng 9
○ Buổi hòa nhạc và đãi ngộ cho học sinh

Lưu ngày
● Thứ ba, ngày 14 tháng 9

○ Open House 5:00 chiều -6:30 chiều
○ Các tùy chọn ảo và trực tiếp có sẵn Có
○ thêm thông tin.

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



االبتدائيالتحدیث AKFCS
2021سبتمبر3/لـللعائالت

قادموناألطفالریاضطالب !
الساعةفيعادةًالتسلیمیبدأسبتمبر.8األربعاءیوماألطفالریاضطالبعودةالقادمة!2034بفئةللترحیبجًدامتحمسونجمیًعانحن

و7:45الساعةبینللتوصیلالتخطیطفیرجى،لتودیعكقلیالًإضافيوقتعلىالحصولفيترغبكنتإذاولكن،صباًحا7:25
فقطالعملطاقممعالمبنىدخولاألطفالریاضطالبمنیُتوقعصباًحا.8:00 .

روضةمناألولالیومفيالصغیرطفلكتتركعندماالمختلطةالمشاعرمنالكثیرھناكیكونأنیمكنأنھنعلمفنحن،العائالتتقلقال
األنشطةمركزفيإلیناانضم،صغیرةخفیفةوجبةمجردأوالمجتمعأوالمعلوماتمنمزیدعلىالحصولفيترغبكنتإذااألطفال.

إفطارلتناول Boo-Hoo لدیناالتوجیھمستشارةتدیرهالذيالسنوي Kate Stockwell. والبرتغالیوناألسبانالمترجمونسیكون
الحدثلھذامتاحین .

22-2021انطالقحفل
طالبجمیعسیجتمعالجدید!الدراسيالعامإلطالقالطلقالھواءفيموسیقيبحفلطالبناسیستمتع،سبتمبر8،األربعاءیومفي
ساعةلمدةللعمرالمناسبالممتعالحدثھذاسیستمرالموسیقیة.الشاحنةمنومسمعمرأىعلىالریاضيالملعبفياالبتدائیةالمرحلة

.تقریبًا

لمنمناسبةبدائل(ستتوفرالموسیقیة.الحفلةبعدكریماآلیسشاحنةمنكریماآلیساختیارمنجمیًعاالطالبسیتمكن،ثانویةلمفاجأة
القیودأوالحساسیةمنیعانون .)

منتحقق The Concert Truck :ھنا

Facebook: https://www.facebook.com/theconcerttruck

اإللكترونيالموقع : https://www.theconcerttruck.org/

https://www.facebook.com/theconcerttruck
https://www.theconcerttruck.org/


تذكیرات

● الطالبلمساعدةالمتاحینالموظفینمنالكثیرلدیناوالتقاط.اإلنزالأثناءسیارتكفيالبقاءیرجى !
● یومكلتلمیذكمعالماءأرسل .

القادماألسبوع

● سبتمبر6االثنین
○ عشرالثانيالصفحتىاألطفالریاضمنالطالبلجمیعمدرسةتوجدال

● سبتمبر8األربعاء
○ األطفالریاضطالبعودة

● سبتمبر8األربعاء
○ إفطار Boo-Hoo قادمالمعلوماتمن(مزیداألطفالریاضلعائالت )

● سبتمبر8األربعاء
○ للطالبوعالجافتتاحيحفل

التاریخاحفظ

● سبتمبر14الثالثاء
○ مساًء6:30-مساًء5:00المفتوحالبیت
○ وشخصیةافتراضیةخیاراتتتوفر
○ القادمةالمعلوماتمنمزید

قریبًاجمیًعارؤیتكمإلىنتطلعلدیك.تكونقدأسئلةأيمعالتواصلیرجى !
جولدكیلي

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


