October 17-21, 2016

Grade 2 Website: http://kes.slrsd.org/class/grade-2
***NEW*** Miss McGonagle’s Class Website: http://kes.slrsd.org/class/grade-2/teacher-mcgonagle
My new webpage has lots of different resources and information that you can access throughout the year!

+

We are continuing with our Subtraction Strategy Topic.
We are also focusing on Math Fact fluency practice.

+

This week our reading story is called Pearl and Wagner:
Two Good Friends! We will be focusing on the Authors
Purpose for writing the story . We will also be working
on Verbs. As always, we will continue to work on our
phonics sounds and our spelling words!

+

+

In writing we are continuing to work on creating
Personal Narratives! We are also working on some
creative writing!
We are focusing on how Scientists ask questions when
conducting experiments! In Social Studies we will be
focusing on the Election and the history of America!!

Parent Conferences are on Thursday October 20, 2016.
Pink reminder slips were sent home last week. If you find
that you are unable to attend your conference, please let me
know as soon as possible. Thank you!

October 17th – Progress Repots Go Home.
October 17th – Harlem Wizards Game!
October 20th – Early Release (12:45 dismissal– Lunch WILL be served)
October 20th – Parent Conferences (more information to follow)
October 28th – Halloween Parade (more information to follow)
October 28th – In Class Halloween Party (more information to follow)
Big Ink Pads for stamps
Binder Rings
Felt tip Markers/Pens
Multi-Colored Printer Paper

Last week a notice was sent home giving you login information for our
new Math program is class called Reflex Math. I was lucky enough to
receive a grant for this year for this program to help us with our Math
Facts. This program is NOT a requirement at home, but you may find
that your child will want to play at home. That is ok!
I have provided every child with a pair of headphones to go with their
iPad in the classroom. If your child finds these headphones
uncomfortable, you may send in their own pair for them to use. Please let
me know if you have any questions!
Book Order forms are attached to this newsletter. I have also included a
Free Book Coupon. The online code for ordering on the scholastic
website is GXNXQ. Scholastic Book Orders will be due on
OCTOBER 25, 2016. Please let me know if you have any questions!

Thomas Brown

October 17th

Notícias Classe de
Miss McGonagle
17-21 Outubro de 2016
Grau 2 website : http://kes.slrsd.org/class/grade-2
Site Class *** NOVO *** Senhorita de McGonagle : http://kes.slrsd.org/class/grade-2/teachermcgonagle

Uma espiada na Semana
Matemática
+

Continuamos com a nossa subtração Estratégia
Topic. Também estamos focando Math Fact
prática fluência.

Leitura
+

Esta semana história nossa leitura é chamado de
Pérola e Wagner: Dois bons amigos! Vamos nos
concentrar sobre os autores propósito para
escrever a história. Nós também estará
trabalhando em verbos. Como sempre, vamos
continuar a trabalhar em nossos fonética sons e
as nossas palavras de ortografia!

Escrevendo

+

Na escrita nós estamos continuando a trabalhar
na criação de narrativas pessoais! Também
estamos trabalhando em alguma escrita criativa!

Ciência e Estudos Sociais
+

Estamos nos concentrando em como os
cientistas fazer perguntas quando a realização
de experiências! Em Estudos Sociais estaremos
focando a eleição e da história da América !!

reuniões de pais
Reuniões de pais são na quinta-feira 20 de
outubro de 2016. deslizamentos lembrete de-rosa
foram mandados para casa na semana passada.
Se você achar que você é incapaz de participar de
sua conferência, por favor me avise o mais rápido
possível. Obrigado!

Marque no seu calendário
17 de outubro - Progress repots Go Home.
17 de outubro - Harlem Assistentes jogo!
20 de outubro - Lançamento cedo (12:45 Almoço dismissalserá servido)
20 de outubro - Reuniões de Pais (mais informações a
seguir)
28 de outubro - Halloween Parade (mais informações a
seguir)
28 de outubro - Em Halloween Party Class (mais
informações a seguir)

Doações de sala de aula
Almofadas de tinta para
carimbos
Binder Anéis ponta de feltro / marcadores Canetas
branco Cartolina
Multi-Colored Paper

Reflex Math
Na semana passada, um aviso foi enviado para casa dando-lhe
informações de login para o nosso novo programa de
matemática é classe chamada Reflex Math. Eu tive sorte o
suficiente para receber uma subvenção para este ano para este
programa para nos ajudar com os nossos fatos de matemática.
Este programa não é um requisito em casa, mas você pode
achar que o seu filho vai querer jogar em casa. Está bem! Eu
tenho desde cada criança com um par de fones de ouvido para
ir com o seu iPad na sala de aula. Se o seu filho encontra estes
auscultadores desconfortável, você pode enviar seus próprios
pares para que eles utilizam. Por favor, deixe-me saber se você
tem alguma dúvida!

Scholastic Transações
Carteira de pedidos formas estão associadas a este
boletim. Tenho também incluiu um cupom livro. O código
on-line para encomendar no site escolástica é GXNXQ.
Encomendas Scholastic livro vai ser apresentado em 25
de outubro de 2016. Por favor, deixe-me saber se você
tiver quaisquer perguntas!

Aniversários Outubro
Thomas Brown

Outubro 17th

