IMPORTANT INFORMATION FROM SAHS SCHOOL Last day of school
Due to the snow day we had on February 9th, adjustments were needed for
for the end of the school year.
For students in grades 1st - 7th:
On Friday, June 1st - there will be a FULL day of school.
On Monday, June 4th - there will be a HALF day of school, with student
dismissal at 11:33 AM. PTA is sponsoring a fun event for students to
participate in. Final report cards will be sent home on June 4th with
students.
For students in Preschool, Kindergarten, and 8th grade No adjustments to the calendar were made and the scheduled
graduation/end of year programs as listed on the calendar are accurate.
If you have any questions, please call 708-458-1152.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA ESCUELA SAHS
ULTIMO DIA DE CLASES
Debido al dia suspendido que tuvimos por la tormenta de nieve el 9 de Febrero del 2018, se
necesitaron algunos cambios para el final del año escolar.
Para los estudiantes en los grados 1ro. -7mo:
El viernes,1ro. de Junio- tendran dia COMPLETO de clases.
El lunes, 4 de Junio- tendrán MEDIO día de clases, los estudiantes saldrán a las 11:33 AM.
El PTA estará patrocinando un evento divertido para que los estudiantes participen.
Las calificaciones finales se enviaran a casa el 4 de Junio con los estudiantes.
Para los estudiantes de preescolar, kindergarten y octavo grado
No se hicieron ajustes en el calendario a los programas de graduación/fin de año como se
enumeran en el calendario son exactos.
Si tiene alguna pregunta llamar por favor al 708-458-1152.

WAŻNE INFORMACJE ZE SZKOŁY SAHS
Ostatni dzień szkoły
Ze względu na śnieżny dzień, który mieliśmy w dniu 9-go lutego zmiany były potrzebne
na koniec roku szkolnego.
Dla uczniów od 1-ej do 7-ej klasy:
W piątek 1-ego czerwca będzie CAŁY dzień szkolny.
W poniedziałek 4-go czerwca będzie PÓŁ dnia szkoły, uczniowie będą zwolnieni o
godz. 11:33
PTA sponsoruje zabawne wydarzenie (imprezę rozrywkową) w którym uczniowie mogą
wziąć udział. Świadectwa szkolne zostaną wysłane do domu 4-go czerwca z uczniami.
Dla uczniów w wieku przedszkolnym, zerówki i 8-mej klasy - nie wprowadzono żadnych
poprawek do kalendarza, a harmonogram programów zakończenia roku podany w
kalendarzu jest taki sam.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania prosze dzwonic pod numer 708-458-1152.

