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March 2020 Newsletter 
 

Madison School 
Main Office: 203-275-4650  

Nurse’s Office: 203-275-4661 

376 Wayne St. Bridgeport, CT 06606     

Website: www.bridgeportedu.net/madison 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Upcoming March Events 
 Dr. Seuss Night March 5 

 PAC Meeting                  March 12 

 Honor Roll Assembly     March 18  

 School Improvement March 18 

 St Patrick’s Day Parade March 17 

 Family Folk Dance March 26   
 
IMPORTANT! SIXTH grade students must have a 
complete physical by April 1st to avoid exclusion. Please 
make your appointments early as the entire State of 
Connecticut requires all grade 6 students to have a 
physical. If you need information on health clinics, please 
call.  See the Nurse’s website for forms. 
 
¡IMPORTANTE! Estudiantes de sexto grado deben tener 
un examen físico completo por el 1 de abril para evitar 
la exclusión. Por favor haga sus citas temprano como el 
completo estado de Connecticut exige todo grado 6 
estudiantes a tener un examen físico. Si usted necesita 
información sobre clínicas de salud, por favor llame.  
Vea el Website de la enfermera para formas. 
 
IMPORTANTE! Os alunos da sexta série devem ter um 
exame completo até 1º de abril para evitar a exclusão. 
Marque suas consultas cedo, pois todo o estado de 
Connecticut exige que todos os alunos da 6ª série 
tenham um exame físico. Se você precisar de 
informações sobre clínicas de saúde, ligue. Consulte o 
site da enfermeira para obter formulários. 
 
 

 
We hope to see many invited parents/guardians at 

our Honor Roll Ceremony on March 18.  
 March 18 is also a one session day 

for School Improvement.  

 March 18 is also a ONE-SESSION 
School Improvement Day. There 
will be no Lighthouse. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hello Madison Families,  
 

March will be a busy month. Please make sure your children are rested and healthy for this month of 
testing and events. SBAC testing for grades 3-6 takes place this month. 
 

Every student should be in school every day except for illness. Please do your best to make sure your 
child is in school and on time every day. Your child’s attendance in school is very important and we 
look forward to seeing your child daily! We are working hard to keep your children from becoming, 
“chronically absent,” and we need your help. Please see the letter that was sent home on Friday. 
 

Third marking period is half over, and Progress Reports go home on March 4. Please contact your 
child's teacher with questions or concerns. To set up a meeting with a teacher at Madison School, call 
the Main Office for an appointment. You can view grades any time by logging into PowerSchool, 
found in the BPS Parent Portal and on our Madison School Website. 
 

PAC is busy this month! You won't want to miss our exciting Dr. Seuss Night on March 5 or our Math 
Night on March 12 in the cafeteria. Both events are at 5:15 - 7 PM. Refreshments will be served. 
 

March is MUSIC IN OUR SCHOOLS MONTH. Come support Music at Madison School! The Band 
marches at the St. Patrick’s Day Parade on Tuesday, March 17 at noon. The Family Folk Dance Night 
is Thursday March 26 in the gym. Bring your family for a special pizza dinner sponsored by 
Lighthouse and PAC at 5:30 pm and Family Folk Dance from 6-7 pm!  
 

SIXTH GRADE parents please remember that all grade 6 students are required to provide an 
updated physical per Connecticut State mandate by April 1. Students without the physical by April 1 
will be excluded from school. 
 

Thanks to Mrs. Briganti for a successful Fortune Cookie fundraiser. We also raised money to help 
fight cancer with the Pennies for Patients donations. Thanks to all who supported.  
  

Please remember to stay connected to our school through the website, Facebook page and calendar 
for other upcoming events and announcements.  
 
All the Best,  
Mrs. Cabrera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo será un mes ocupado. Asegúrese de que 

sus hijos estén descansados y saludables para 

este mes de pruebas y eventos. Las pruebas 

SBAC para los grados 3-6 se llevan a cabo este 

mes. 

Todos los estudiantes deben estar en la escuela 

todos los días, excepto por enfermedad. Por 

favor, haga todo lo posible para asegurarse de 

que su hijo esté en la escuela a tiempo todos los 

días. La asistencia de su hijo a la escuela es muy 

importante y esperamos verlo a diario. Estamos 

trabajando arduamente para evitar que sus hijos 

se vuelvan “ausentes crónicamente” y necesitamos 

su ayuda. Por favor vea la carta que fue 

enviada a casa el viernes. 

El tercer período de calificaciones está a la 

mitad y los Informes de progreso se enviarán a 

casa el 4 de marzo. Comuníquese con el maestro 

de su hijo si tiene preguntas o inquietudes. Para 

programar una reunión con un maestro en la 

escuela Madison, llame a la oficina principal 

para programar una cita. Puede ver las 

calificaciones en cualquier momento iniciando 

sesión en PowerSchool, que se encuentra en el 

Portal de Padres de BPS y en nuestro sitio web 

de Madison School. 

¡PAC está ocupado este mes! No querrá perderse 

nuestra emocionante Noche de Dr. Seuss el 5 de 

marzo o nuestra Noche de Matemáticas el 12 de 

marzo en la cafetería. Ambos eventos son a las 

5:15 - 7 PM. Se servirán refrescos. 

Marzo es MÚSICA EN NUESTROS ESCUELAS 

MES. ¡Ven a apoyar la música en la escuela 

Madison! La Banda marcha en el Desfile del Día 

de San Patricio el martes 17 de marzo al 

mediodía. La Noche Familiar de Baile Folklórico 

es el jueves 26 de marzo en el gimnasio. ¡Traiga 

a su familia para una cena especial de pizza 

patrocinada por Lighthouse y PAC a las 5:30 pm 

y Family Folk Dance de 6-7 pm! 

Padres de SEXTO GRADO, por favor recuerden 

que todos los estudiantes de sexto grado deben 

proporcionar un examen físico actualizado según 

el mandato del estado de Connecticut antes del 

1 de abril. Los estudiantes sin el examen físico 

antes del 1 de abril serán excluidos de la 

escuela. 

Recuerde mantenerse conectado a nuestra 

escuela a través del sitio web, la página de 

Facebook y el calendario para otros eventos y 

anuncios futuros.                 Señora Cabrera 

Março será um mês agitado. Certifique-se de 

que seus filhos estejam descansados e 

saudáveis para este mês de testes e eventos. 

Os testes SBAC para as séries 3-6 ocorrem este 

mês. 

Todo aluno deve estar na escola todos os dias, 

exceto por doença. Faça o possível para 

garantir que seu filho esteja na escola e no 

horário, todos os dias. A frequência do seu filho 

na escola é muito importante e estamos ansiosos 

para vê-lo diariamente! Estamos trabalhando 

duro para impedir que seus filhos se tornem 

"cronicamente ausentes" e precisamos de sua 

ajuda. Por favor, veja a carta que foi enviada 

para casa na sexta-feira. 

O terceiro período de marcação está pela 

metade e os Relatórios de Progresso voltam 

para casa em 4 de março. Entre em contato 

com o professor de seu filho com perguntas ou 

preocupações. Para marcar uma reunião com 

um professor na Madison School, ligue para o 

escritório principal para marcar uma consulta. 

Você pode visualizar as notas a qualquer 

momento acessando o PowerSchool, encontrado 

no Portal dos Pais das BPS e no site da Escola 

Madison. 

PAC está ocupado este mês! Você não vai 

querer perder a empolgante noite do Dr. Seuss 

em 5 de março ou a noite da matemática em 

12 de março na cafeteria. Ambos os eventos 

são das 17h15 às 19h. Serão servidos 

refrescos. 

Março é MÚSICA NO MÊS DAS NOSSAS 

ESCOLAS. Venha apoiar a música na Madison 

School! A banda marcha na parada do dia de 

São Patrício na terça-feira, 17 de março, ao 

meio-dia. A Noite da Dança Folclórica da 

Família é quinta-feira, 26 de março, na 

academia. Traga sua família para um jantar 

especial de pizza patrocinado pela Lighthouse 

e PAC às 17h30 e Dança Folclórica Familiar 

das 18h às 19h! 

Pais da SEXTA CLASSE, lembre-se de que todos 

os alunos da 6ª série são obrigados a fornecer 

uma atualização física por mandato do Estado 

de Connecticut até 1º de abril. Os alunos sem a 

matrícula até 1º de abril serão excluídos da 

escola.   Lembre-se de permanecer conectado à 

nossa escola através do site, página do 

Facebook e calendário para outros eventos e 

anúncios futuros. Senhora Cabrera 

f April Events f 

W April 2 Arts Count Day 

W April 9 PAC Meeting 

W April 10 Good Friday 

W April 13-17 Spring Recess 

W April 22-23 Report Card 

Conferences 
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Special Subjects 

Gym Can your child tie his/her shoes yet? Seu filho pode amarrar seu tênis ainda? ¿Puede su hijo 

atar sus zapatos todavía? Grades 3-6 completed Fitness Testing. Ask your child how many laps they completed! 

Art     The CHET artwork and essay competition is coming soon. Earn a scholarship to college by entering the 

contest.. See Mrs. Glover. rglover@bridgeportedu.net  Visit www.chetdreambig.com  

Music News  

BAND: 5th and 6th Grade Band will march in the St. Patrick’s Day Parade on March 17. After school practices 

are March 2-16 on Mondays, Tuesday, and Thursdays. Chaperones are needed for after school practices, bus 

ride and parade. Permission Slips were due January 30! 

BANDA: La Banda de 5to y 6to grado marchará en el Desfile del Día de San Patricio el 17 de marzo. Las prácticas 

después de la escuela son del 2 al 16 de marzo los lunes, martes y jueves. Se necesitan chaperones para las prácticas 

después de la escuela, el viaje en autobús y el desfile. ¡Los permisos se deben entregar el 30 de enero! Acompanhantes 

são necessários para a viagem de ônibus e desfile.   

BAND: Bandas da 5ª e 6ª séries marcharão no desfile do dia de São Patrício em 17 de março. Após as aulas, os dias 2 e 

16 de março serão realizadas às segundas, terças e quintas-feiras. Acompanhantes são necessários para práticas depois 

da escola, passeio de ônibus e desfile. As permissões foram entregues em 30 de janeiro! Chaperones son necesarios para 

el viaje en autobús y desfile. 

SAVE THE DATE FOR THE FAMILY FOLK DANCE on March 26 at 6 pm.  

SALVE A DATA PARA A DANÇA FOLCLÓRICA DA FAMÍLIA no dia 26 de março  

GUARDA LA FECHA PARA LA DANZA DE LA FAMILIA el 26 de Marzo  

  

 

 

 

  

 

 

                   From the Nurse 
 Please review the best practices listed below to help you and your  
                     family members avoid all viruses: 
 

• Wash hands frequently and thoroughly for at least 20 seconds • Use hand 
sanitizer if soap and water are not available • Avoid touching your eyes, nose and 
mouth with unwashed hands • Avoid close contact with people who are sick • Stay 
home when you are sick • Cover your cough or sneeze with a tissue, and then throw 
the tissue in the trash. 
 
Revise las mejores prácticas enumeradas a continuación para ayudarlo a usted y a los 
miembros de su familia a evitar todos los virus: • Lávese las manos con frecuencia y por 
completo durante al menos 20 segundos • Use desinfectante para manos si no hay agua y 
jabón disponibles • Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca manos sin lavar • Evite el contacto 
cercano con personas enfermas • Quédese en casa cuando esté enfermo • Cúbrase la tos o 
estornude con un pañuelo desechable y luego tírelo a la basura.  
 

Revise as melhores práticas listadas abaixo para ajudar você e seus familiares a evitar 
todos os vírus: • Lave as mãos com freqüência e em abundância por pelo menos 20 
segundos • Use desinfetante para as mãos se não houver água e sabão • Evite tocar nos 
olhos, nariz e boca com mãos não lavadas • Evite contato próximo com pessoas que estão 
doentes • Fique em casa quando estiver doente • Cubra sua tosse ou espirre com um lenço de 
papel e depois jogue-o no lixo 

 
 

Madison In Action 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Traiga a su familia a una hora de diversión 

folclórica, Baila con tu familiar 

Círculos, bailes de pareja y juegos. 

La pizza será servida a las 5:30 PM 

Bailando en el gimnasio 

comienza a las 6 pm 

No llegues tarde 

Use sus zapatos cómodos o zapatillas 

deportivas 

Los estudiantes deben estar 

acompañados por un adulto. 

Traga sua família a uma hora de diversão de 

dança folclórica, Dance com o seu familiar 

Danças circulares, danças de parceiros e jogos 

Pizza será servida às 17h30. 

Dançando no ginásio começa às 6 da tarde 

Não se atrase! 

Use seus sapatos confortáveis ou tênis de 

ginástica 

Os estudantes devem estar 

acompanhados por um adulto 

 

 

Bring your family to an hour of dancing 

fun 
 

Dance with your family member 
 

Circle dances, partner dances, and 

games 
 

Pizza will be served at 5:30 PM 

Dancing in the gym starts at 6 PM 
 

Don’t be late! 
 

Wear your comfy shoes  

or gym sneakers 
 

Students must be accompanied by 

an adult 
 

mailto:rglover@bridgeportedu.net
http://www.chetdreambig.com/

