
Bem-vindo  

Salvar as datas! 

9/12: Dia do retrato do 
estudante   5-8 

(Reunião PAC)- De volta 
à noite da escola 5:30 
- 7:00 P.M. 

9/13: Dia do retrato do 
estudante   preK-4 

9/20: Dress Down Day 

9/30: No School Rosh 
Hashanah 

Estamos muito feliz-

es em apresentar al-

guns novos professores 

na Blackham School. 

Ms. Alissa Deal jun-

tou-se a nós como o 

novo 7º/professora de 

Ciências da 8ª série.  Ela 

nasceu e cresceu em 

Dayton, Ohio e estudou 

biologia apenas um 

pouco ao sul de Dayton 

na Universidade de Mi-

ami, em Oxford, Ohio.  

Ela está muito feliz por 

fazer parte da nossa 

equipe Blackham! 

 

Caitlin Elby é o nosso 

mais novo membro da 

equipe da 5ª série ensi-

nando matemática e 

ciência. Ela se mudou 

para o CT de Nova York 

há cerca de dois anos.  

Caitlin costumava dan-

çar profissionalmente. 

Seu show favorito foi abrindo 

para Bruno Mars no Festival 

Presidente na República Do-

minicana. Caitlin encontrou 

seu amor pela educação quan-

do ela começou a desenvolver 

e ensinar um programa de 

dança pós-escola no Harlem, 

NYC.  Ela está feliz em se jun-

tar a nossa equipe aqui na 

Blackham School. 

 

  Ms. Michelle Martin, um 

novo professor de música aqui 

no Blackham.  Este é o seu en-

sino de 8 anos em Bridgeport 

e ela vem até nós da escola 

Cesar Batalla.  Ela adora ser 

professora de música, mas 

tem muitos interesses fora da 

escola. Ela tem 3 filhos com 12 

anos, 17 e 19. Ela canta em 

seu coro da igreja e no New 

Haven Chorale.  Ela está tra-

balhando em seu mestrado e 

está no processo de escrever 

um livro infantil.. 
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Ms. Diana Taccone 

é o nosso novo pro-

fessor da 8ª série ELA 

aqui no Blackham.  

Antes de começar em 

Blackham ensinou em 

várias escolas ensi-

nando todos os níveis 

de ELA.  Ela está 

muito animada para 

este ano letivo e 

começar a trabalhar 

com todos os seus no-

vos alunos aqui na es-

cola Blackham. 

 



At Blackham School  ASSUNTOS DE ATENDIMENTO!!  Todos os dias é imperativo que seu filho 

esteja na escola para acessar seu/seu ensino e inclinando-se!!  Abaixo descreve alguns fatos so-

bre os efeitos do absenteísmo.  Sua presença na aula é muito importante!! 

Quando os alunos melhorarem suas taxas de frequência, Eles melhoram suas perspectivas 

acadêmicas e chances de se graduar!  Aqui no Blackham Nós prosperamos para garantir o suces-

so de todos os alunos todos os dias!!!  Estamos ansiosos para ver seu filho aqui na escola!!! 




