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Dear Families of St. Barnabas,
We have had a great first month of school! Students are engrossed in the “Read, Draw, Write” method in Eureka
Math, they are checking out great books from the library, and are learning to read musical notes. We had a
bunch of Superheroes earn Class Dojo points as part of our first Fun Friday!
The value for the month of October is “Respect”. We expect that students, staff and families all live out our
school values on a daily basis. Students should show respect for themselves, respect for others, and respect for
God. Please see below for some important updates.
Warmest Regards,

Mr. Tom Whittle
Principal

Ms. Van E. Robinson
Assistant Principal

Upcoming Dates
October 10th – Progress Report Conferences – 2:30-6pm
October 11th – Noon Dismissal – Progress Report Conferences – 12:30-3:30pm
October 14th – No school
October 18th – Mass at 9am
October 23rd – Claire’s Gourmet Orders Due
October 31st – Halloween Activities
November 1st – No school for students
Class Dojo
Class Dojo will be our primary communication between teachers and families. Students
will earn positive points for good effort and behavior; by earning points, they will earn
weekly and monthly incentives. We will also use Dojo to assign demerits as needed.
Please check Class Dojo daily and talk with your child about the points they are earning.
Progress Report Conferences
This year we are asking that all families come to meet with teachers during Progress
Report conferences (at Report Card time, we will only be inviting a limited number of
families). Conferences will be held Thursday, October 10th from 2:30-6pm and Friday,
October 11th from 12:30-3:30pm.
Your child’s teacher will reach out with information to sign up for a conference time.
Tuition & Enrollment Updates
• Tuition Payments are due on the 15th of each month. Timely payments help
ensure efficient operations at school!
• Referral Program: did you refer a family to St. Barnabas? If, so please email Mrs.
Haynes with the name of the family you referred.
• Children’s Scholarship Fund application is now open for 2020-2021! Please see
website https://www.csfphiladelphia.org.
• Children’s Scholarship Parent Ambassador: Ms. Shareeta Davis is our CSFP
ambassador and can be reached at sanderson@csfphiladelphia.org.
• Enrollment for 2020: please spread the word about St. Barnabas! Direct friends
and families who are interested here.
We’re Hiring! Seeking a Lunch Aide
We are looking to hire a Lunch Aide – 3 hours per day (15 hours per week), typically
10am-1pm. A successful Lunch Aide will help supervise students in the cafeteria, assist
with getting lunches, and be responsible for some light clean-up following meals. If you
are interested, please apply here or share this link with others who may be a good fit!
https://independencemission.tedk12.com/hire/ViewJob.aspx?JobID=708

It is our vision that the students of St. Barnabas Catholic School will develop into
resilient, knowledgeable students, who are committed to improving their community
through faith, love and 21st-century skills.
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Queridas familias de San Bernabé,
¡Hemos tenido un excelente primer mes de escuela! Los estudiantes están absortos en el método de "Leer,
dibujar, escribir" en Eureka Math, están sacando grandes libros de la biblioteca y están aprendiendo a leer notas
musicales. ¡Tuvimos un montón de superhéroes que ganaron puntos de Class Dojo como parte de nuestro
primer Fun Friday!
El valor para el mes de octubre es "Respeto". Esperamos que los estudiantes, el personal y las familias vivan
diariamente los valores de nuestra escuela. Los estudiantes deben mostrar respeto por ellos mismos, respeto
por los demás y respeto por Dios. Vea a continuación algunas actualizaciones importantes.
El más cálido saludo,
Sr. Tom Whittle

Sra. Van E. Robinson

Principal

Asistente Principal

Fechas siguientes
10 de octubre - Conferencias de informe de progreso - 2: 30-6pm
11 de octubre - Salida al mediodía - Conferencias de informe de progreso - 12: 303: 30pm
14 de octubre - No hay clases
18 de octubre - Misa a las 9 a.m.
23 de octubre: vencimiento de los pedidos gourmet de Claire
31 de octubre - Actividades de Halloween
1 de noviembre - No hay clases para estudiantes
Class Dojo
Class Dojo será nuestra comunicación principal entre maestros y familias. Los
estudiantes obtendrán puntos positivos por buen esfuerzo y comportamiento; al ganar
puntos, ganarán incentivos semanales y mensuales. También usaremos Dojo para
asignar deméritos según sea necesario. Revise Class Dojo diariamente y hable con su hijo
sobre los puntos que está ganando.
Conferencias de informe de progreso
Este año estamos pidiendo que todas las familias se reúnan con los maestros durante
las conferencias del Informe de progreso (en el momento del Boletín de calificaciones,
solo invitaremos a un número limitado de familias). Las conferencias se llevarán a cabo
el jueves 10 de octubre de 2: 30-6pm y el viernes 11 de octubre de 12: 30-3: 30pm.
El maestro de su hijo se comunicará con información para inscribirse en una
conferencia.
Actualizaciones de matrícula e inscripción
• • Los pagos de matrícula vencen el día 15 de cada mes. ¡Los pagos oportunos
ayudan a garantizar operaciones eficientes en la escuela!
• • Programa de referencias: ¿remitió a una familia a St. Barnabas? Si es así,
envíe un correo electrónico a la Sra. Haynes con el nombre de la familia que
refirió
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•
•

•

• ¡La solicitud del Fondo de Becas para Niños ya está abierta para 2020-2021!
Por favor, consulte el sitio web https://www.csfphiladelphia.org
• Embajadora de Padres de Becas para Niños: la Sra. Shareeta Davis es
nuestra embajadora de CSFP y puede comunicarse con ella en
sanderson@csfphiladelphia.org
• Inscripción para 2020: ¡corra la voz sobre San Bernabé! Dirija a amigos y
familiares que estén interesados aquí (here.)

¡Estamos contratando! Buscando un ayudante de almuerzo
Estamos buscando contratar a un asistente de almuerzo: 3 horas por día (15 horas por
semana), generalmente de 10 a.m. a 1 p.m. Un ayudante de almuerzo exitoso ayudará a
supervisar a los estudiantes en la cafetería, ayudará a conseguir almuerzos y será
responsable de una limpieza ligera después de las comidas. Si está interesado, solicítelo
aquí o comparta este enlace con otras personas que pueden ser una buena opción.
https://independencemission.tedk12.com/hire/ViewJob.aspx?JobID=708

Nuestra visión es que los estudiantes de la escuela católica St. Barnabas se
conviertan en estudiantes resilientes y conocedores, comprometidos a mejorar su
comunidad a través de la fe, el amor y las habilidades del siglo XXI.
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Kính gửi các gia đình của Thánh Barnabas,
Chúng tôi đã có một tháng đầu tiên tuyệt vời ở trường! Học sinh đang mải mê với phương pháp Đọc, Vẽ, Viết
trong Toán học Eureka, họ đang kiểm tra những cuốn sách hay từ thư viện và đang học cách đọc các nốt nhạc.
Chúng tôi đã có một loạt các siêu anh hùng kiếm được điểm Dojo Class như một phần của Thứ sáu vui vẻ đầu
tiên của chúng tôi!
Giá trị của tháng 10 là Tôn trọng tôn trọng. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các sinh viên, nhân viên và gia đình
sống theo giá trị trường học của chúng tôi hàng ngày. Học sinh nên thể hiện sự tôn trọng bản thân, tôn trọng
người khác và tôn trọng Chúa. Xin vui lòng xem dưới đây cho một số cập nhật quan trọng.
Trân trọng kính chào,
Ông Tom Whittle
Hiệu trưởng

Cô Van E. Robinson
Phó Hiệu trưởng

Ngày sắp tới
Ngày 10 tháng 10 - Hội nghị Báo cáo Tiến độ - 2: 30-6pm
Ngày 11 tháng 10 - Buổi trưa nghỉ việc - Hội nghị Báo cáo Tiến độ - 12: 30-3: 30pm
14 tháng 10 - Không có trường học
18 tháng 10 - Thánh lễ lúc 9 giờ sáng
Ngày 23 tháng 10 - Đơn hàng Claire Gourmet Gourmet
Ngày 31 tháng 10 - Hoạt động Halloween
Ngày 1 tháng 11 - Không có trường học cho học sinh
Class Dojo
Lớp Dojo sẽ là giao tiếp chính của chúng tôi giữa giáo viên và gia đình. Học sinh sẽ kiếm
được điểm tích cực cho nỗ lực và hành vi tốt; bằng cách kiếm điểm, họ sẽ kiếm được ưu
đãi hàng tuần và hàng tháng. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng Dojo để gán các phần mềm khi
cần thiết. Vui lòng kiểm tra Lớp Dojo hàng ngày và nói chuyện với con bạn về những
điểm chúng đang kiếm được.
Progress Report Conferences
Năm nay chúng tôi yêu cầu tất cả các gia đình đến gặp giáo viên trong các hội nghị Báo
cáo Tiến độ (tại thời điểm Thẻ Báo cáo, chúng tôi sẽ chỉ mời một số gia đình hạn chế).
Các hội nghị sẽ được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 10 tháng 10, từ 2: 30-6 giờ chiều và
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 10 từ 12: 30-3: 30 chiều.
Giáo viên dạy con của bạn sẽ tiếp cận với thông tin để đăng ký thời gian hội thảo.
Tuition & Enrollment Updates
•
•

•

• Thanh toán học phí đến hạn vào ngày 15 mỗi tháng. Thanh toán kịp thời
giúp đảm bảo hoạt động hiệu quả tại trường!
• Chương trình giới thiệu: bạn đã giới thiệu một gia đình đến St. Barnabas
chưa? Nếu vậy, xin vui lòng gửi email cho bà Haynes với tên của gia đình bạn
đã giới thiệu.
• Ứng dụng Quỹ học bổng trẻ em hiện đang mở cho giai đoạn 2020-2021! Vui
lòng xem trang web https://www.csfphiladelphia.org
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•
•

• Đại sứ phụ huynh học bổng trẻ em: Cô Shareeta Davis là đại sứ CSFP của
chúng tôi và có thể liên hệ tại sanderson @ csfphil <.
• Ghi danh cho năm 2020: vui lòng truyền bá về St. Barnabas! Bạn bè và gia
đình trực tiếp quan tâm ở đây. here

We’re Hiring! Seeking a Lunch Aide
Chúng tôi đang tìm cách thuê một Trợ lý Ăn trưa - 3 giờ mỗi ngày (15 giờ mỗi tuần),
thường là 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Một bữa ăn trưa thành công sẽ giúp giám sát các
sinh viên trong nhà ăn, hỗ trợ ăn trưa và chịu trách nhiệm cho một số bữa ăn nhẹ sau
bữa ăn. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng đăng ký tại đây hoặc chia sẻ liên kết này với
những người khác có thể phù hợp!
https://independencemission.tedk12.com/hire/ViewJob.aspx?JobID=708

Tầm nhìn của chúng tôi là các sinh viên của Trường Công giáo St. Barnabas sẽ
phát triển thành những sinh viên kiên cường, hiểu biết, những người cam kết
cải thiện cộng đồng của họ thông qua đức tin, tình yêu và các kỹ năng thế kỷ
21.
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