
 

 
 
 
 
 

 
21   Sierpień   2019  
  
Szanowni   Rodzice   piątoklasistów,  
  
Pragniemy   Państwu   przypomnieć,   że    9   Października    uczniowie   piątych   klas   wyjeżdżają   na   obowiazkowy  
obóz   (outdoor   education),   który   odbędzie   się   w   Northern   Illinois   University’s   Loredo   Taft   Field   Campus.  
Obóz   ten   jest   nie   tylko   częścią   programu   nauczania,   ale   również   jedynym   w   swoim   rodzaju  
doświadczeniem.    Obóz    odbędzie   się    od   9   Października   do   11   Października .    Koszt   obozu   wynosi    $110,  
ale   dzieci   będą   miały   możliwośc   zarobienia   całej   lub   części   sumy   poprzez   uczestnictwo   w   „fund   raiser”,  
który   jest   prowadzony   przez   PTO.  
  
„Fund   raiser”   zaczyna   się   21   Sierpia   i   zakonczy   sie   6   Wrzesnia.   Od   tej   daty,   aż   do   momentu   wyjazdu,  
będą   Państwo   musieli   zapłacić,   albo   całą   sumę,   albo   różnicę   jaka   pozostała   po   zarobieniu   pieniędzy   w  
czasie   „found   raiser”(jeśli   dziecko   uczestniczyło).    Proszę   wypisać   „czek”   na   Westview   PTO.  
  
Loredo   Taft   Field   Campus   znajduje   się   w   Oregon,   Illinois   (około   80   mil   od   Wood   Dale).    Ma   on   wspaniałą  
reputacje,   każdego   roku   zapewnia   wysokiej   jakości   naukę   o   środowisku   dla   ponad   6,000   uczniów.    Jeśli  
Państwo   chcieliby   uzyskać   więcej   informacji   na   ich   temat,   proszę   odwiedzić   ich   stronę   internetową:  
http://www.niu.edu/taft/ .  
  
Pracownicy   naszego   dystryktu   zapewnią   transport,   będą   brać   udział   w   nauczaniu   oraz   zapewnią   opiekę  
w   czasie   tego   2.5   dniowego   programu   (uczniowie   będą   tam   nocować).  
  
Obóz   ten   zapewnia   niezapomniane   doświadczenia,   które   Wasze   dziecko   będzie   pamiętać   do   końca  
życia.    Proszę   pamiętać,   że   obóz   ten   jest   ważną   częsćią   programu   nauczania   i    wszyscy   uczniowie  
muszą   w   nim   uczestniczyć.     Więcej   informacji   będą   mogli   Państwo   uzyskać   w   czasie   spotkania,   które  
odbędzie   się   w   Srode    21   Sierpnia,   o   godzinie   6:30   wieczorem   w   sali   gimnastycznej   szkoly  
Westview.    Prosimy   wejsc   do   szkoly   przez   drzwi   nr.   19,   od   zachodu,   ktore   sa   umieszczone   przy  
sali   gimnastycznej   (z   daszkiem).  
  
Proszę   wypełnić   dołączoną   Ankierę   Zdrowia   (Health   Record   Form)   oraz   zezwolenie   na   uczestnictwo  
dziecka   w   obozie,   podane   poniżej,   i   zwrócić    je   do   szkoły   do    Piątek ,   13   Września   2019.   Jeśli   mają  
Państwo   jakiekolwiek   pytania   proszę   je   kierować   do   nauczyciela   dziecka   lub   dzwonić   do   sekretariatu  
szkoły.  
  
Z   poważaniem,  
  
 
Alan   Buttimer  
Dyrektor  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Wyrażam   zgodę   na   udział   mojego   dziecka   w   obozie   edukacyjnym,   który   odbędzie   się   w   Loredo   Taft   od  
środy,   9   Października,   do   piątku,   11   Października   2019.  
  
Imię   i   nazwisko   ucznia________________________     Nauczyciel____________  
  
Podpis   Rodzica______________________________            Data_____________  
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