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Updates 

By Ms. Gallant and Mrs. Messier 

We hope you are keeping warm and safe as we go 
through the winter.  February is a busy month here 

at Gomes School.  Trimester 2 progress reports 
will be sent home on Friday, February 1st.  Please 
take this opportunity to talk with your child about 
his/her progress and goals that have been made 

and how they can work towards meeting the goals 
by the time report cards are distributed. 

Numbers and information change all the time.  
Please make sure that all emergency contact 

numbers are up to date on your child’s emergency 
form. 

As always, thank you for all you do to support your 
child’s education! 

 

Students of the Month 

Anya Wilkinson, Joshua Cacaj-Tzoc, Crystal 
Perez, Oliver Ringuette, Ayvah Duarte, Janaliz 
Santay, Gloridel Santos, Kiara Gomez, Sandra 
Sam Lucas, Genesis Morales-Deleon, Aniyah 
Guerro-Edward, Erika Grave Sam, Genesis 
Martinez, Amelia DaSilva, Genesis Ortiz, Nizaya 
Pires, Yelsis Pena Vasquez, Richard Arnum, 
Katerin Ramos de la Cruz, Robbyn Quinilla, 
Damani Morales, Jose Delacruz 
 

Dates to Remember 

Friday, February 1st is a half day. Dismissal is at 
1:00 

February 7th:  Student of the Month Celebration:  
2:30   

February 11th:  PTO meeting 3:45 
February 18th:  No School, President’s Day 
February 19th, 20th  and 21st:  School for K-5 

February 22nd:  No School 
 

PTO News 

The next meeting for the PTO will be held on 
February 11 in the Forum.  The PTO is collecting 
any gently used clothes, blankets, or small items 
for a Savers fundraiser.  These items should be 
placed in a trash bag and brought to school by 

2/21. 

 
 
 

TLS Corner 
Today's children are asked to understand 
and analyze  material they are learning in the 
classroom in many different ways.  Parents and 
families can support this at home by asking 
questions that make students think on a deeper 
level.   
 
Below are some examples: 
*Can you name the main character in the story? 
*Can you tell why ______? 
*What was the main idea in the paragraph or 
story? 
*Can you distinguish between____? 
*What questions would you ask of___? 
*Why did___changes occur? 
*What was the problem with___? 
*Is there a better solution to____? 
*How would you feel if_____? 
*How many ways can you____? 
 
You can also encourage your child to read for at 
least 20 minutes every day.  Writing in a journal is 
another way students can improve their literacy 
and communication skills.   
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Atualizações 
Pela Sra. Gallant e Sra. Messier Esperamos que 

você fique quente e seguro enquanto 
atravessamos o inverno. Fevereiro é um mês 

ocupado aqui na Escola Gomes. Os relatórios de 
progresso de segundo Trimestre serão enviados 

para casa na sexta-feira, 2 de fevereiro. Aproveite 
esta oportunidade para conversar com seu filho 

sobre seus progressos e objetivos que foram feitos 
e como eles podem trabalhar para atingir os 

objetivos até o momento em que os cartões de 
relatório forem distribuídos. Números e 

informações mudam o tempo todo. Certifique-se 
de que todos os números de contato de 

emergência estejam atualizados no formulário de 
emergência do seu filho.Como sempre, obrigado 
por tudo que você faz para apoiar a educação do 

seu filho! 
 

Estudantes do mês 
Giovanni Costa, Yohansel Martinez, Drake Rivas-
Rivera, Lily Velez-Rosa, Marvin Jimon De La Cruz, 

Francisco Soares Lopes, Kiara Gomez, Mayra 
Sequeira, Miyari Sicaj-Tobar, Davin Andrews, 

Anthony Rivas Lopez, Cristian Tum Sam, Daniela 
Melo, Anuedy Gonzalez, Kimberly Ixcuna, Lana 

Conrad, Adrian Rosado, Ricardo Altar, Francisca 
Pereira, Dieshka Perez, Carlos Cabral 

 
Datas para lembrar 

Sexta-feira, 2 de fevereiro é meio dia. O 
despedimento é às 1:00 

8 de febereiro:  Celebração do estudante do mês: 
2:30 

8 de fevereiro: noite Math Munchies às 5:45 
19 de fevereiro - 23 de fevereiro: NÃO há escola 

para pré-K apenas 
19 de fevereiro e 23 de fevereiro: Nenhuma escola 

para K-5 
20, 21 e 22 de fevereiro: Escola para K-5 

 

Math Munchies 
Junte-se a nós na quinta-feira, 8 de fevereiro, às 
5:45 para a noite " Math Munchies"! As famílias 
podem participar de atividades de matemática, 
atividades relacionadas à alimentação, desde a 
pré-escola até a 5ª série. Haverá também uma 

área de estimativa e idéias para incentivar 
matemática em casa! 

 
O canto da TLS 

As crianças de hoje são convidadas a entender e 
analisar o material que estão aprendendo na sala 

de aula de diferentes maneiras. Os pais e as 
famílias podem apoiar isso em casa fazendo 

perguntas que os alunos pensem em um nível 
mais profundo. 

 
Abaixo estão alguns exemplos: 

* Você pode nomear o personagem principal da 
história? 

* Você pode dizer porque ______? 
* Qual foi a idéia principal no parágrafo ou na 

história? 
* Você pode distinguir entre ____? 

* Quais perguntas você perguntaria___? 
* Por que as mudanças ocorreram? 

* Qual foi o problema com___? 
* Existe uma solução melhor para ____? 
* Como você se sentiria se _________? 

* Quantas maneiras você pode? 

  
Você também pode incentivar seu filho a ler por 
pelo menos 20 minutos todos os dias. Escrever 
em um diário é outra maneira de os estudantes 
melhorar suas habilidades de alfabetização e 

comunicação. 
 

Notícias do PTO 
Junte-se à página do Facebook "Gomes School 

PTO" para atualizações escolares e outras 
informações importantes 

 


