
 English 

WINDSOR CLASS OF 2021 
MEMORY SLIDESHOW 

 
Hello Fifth-Grade Parents and Guardians! 
 

To carry on the Windsor tradition of creating a slideshow of your child’s elementary school 
memories, we are asking for your help. We need school-related pictures of your child for the 
slideshow. It’s our hope to have ALL fifth-grade students represented equally.   
 

We need a total of 4 photos per child. The 4 photos can be from any grade, Kindergarten 
through 5th grade, of your child alone or with other children in his/her grade. Consider sending 
in 2 of your child alone and 2 in a group; though, a different combination of photos works, as 
long as there are no more than four.  
 

How we can make this successful and organized: 

1. Send the photos to the correct committee member based on your child’s teacher. 
 Dastice — heatherlepold@gmail.com (Heather Lepold) 

Flauter — juliekougias@gmail.com (Julie Kougias) 
 Leberecht — erinkmiller1202@gmail.com (Erin Miller) 
 Pinski — bethdeiter.slp@gmail.com (Beth Deiter) 

2. Please put your child’s name in the subject of the email message.  
3. Email all 4 photos at one time and as a .jpg file if possible. 
4. Label each picture with your child’s name and the grade the photo was taken. 

 Example: Joe Smith_1 
5. If you have a hardcopy, scan the photo or take a picture of the photo, then email.   
6. Please submit all photos no later than Wednesday, March 31. If we do not receive photos by the 

due date, your child may not be included.  
 
Again, we hope to have ALL fifth-grade students represented equally! 
 

Thank you for your help! 
5th Grade Memory Committee 
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 Español 

CLASE WINDSOR DE 2021 
PRESENTACIÓN DE MEMORIA 

 

Queridos padres y guardianes de estudiantes del quinto grado,  
  
Para continuar con la tradición de Windsor de crear una presentación de recuerdos de la 
escuela primaria de su hijo(a), les pedimos su ayuda. Necesitamos fotos escolares de su hijo(a) 
para la presentación del recuerdo. Esperamos que TODOS los estudiantes del quinto grado 
puedan ser incluidos en la presentación.  
 

Necesitamos un total de 4 fotos por estudiante. Las 4 fotos pueden ser de cualquier grado, 
del Kindergarten al 5o grado, de su hijo(a) solo(a) o con otros niños en su grado. Considere 
enviar 2 fotos de su hijo(a) sol(a) y 2 fotos en un grupo;  
aunque, una combinación de fotos diferente también puede ser entregada, siempre y cuando 
no entregue más de cuatro fotos. 
 

Para que la presentación sea un éxito, les pedimos que por favor: 

1. Envíe las fotos al miembro del comité correcto según el(la) maestro(a) de su hijo(a). 
 Dastice — heatherlepold@gmail.com (Heather Lepold) 
 Flauter — juliekougias@gmail.com (Julie Kougias) 
 Leberecht — erinkmiller1202@gmail.com (Erin Miller) 
 Pinski — bethdeiter.slp@gmail.com (Beth Deiter) 
2. Por favor, ponga el nombre de su hijo en el asunto (Subject) del mensaje del correo electrónico.  
3. Envíe las 4 fotos en un solo email como un archivo .jpg si es posible.  
4. Etiquete cada foto con el nombre de su hijo(a) y el grado en que se tomó la foto. Ejemplo: Joe Smith_1  
5. Si tiene una copia ya impresa, escanee la foto o tome una foto de la foto y envíela por correo 

electrónico.  
6. Por favor, envíe todas las fotos a más tardar el miércoles 31 de marzo. Si no recibimos fotos para esa 

fecha, puede ser que su hijo(a) no sea incluido(a).  
 

Nuestro objetivo es tener fotos de TODOS los estudiantes del quinto grado. 
 

¡Gracias por su ayuda! 
Comité del Recuerdo del 5o Grado 
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 Polskie 

KLASA WINDSOR 2021 
PREZENTACJA PAMIĘCI 

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie uczniów piątej klasy,  
  
Aby kontynuować tradycję Windsoru polegającą na tworzeniu pamiątkowej prezentacji szkoły 
podstawowej Twojego dziecka, prosimy o Twoją pomoc. Potrzebujemy szkolnych zdjęć 
Twojego dziecka na pamiątkową prezentację. Mamy nadzieję, że WSZYSCY uczniowie klas 
piątych będą mogli zostać uwzględnieni w prezentacji.  
 

Potrzebujemy łącznie 4 zdjęć na jednego ucznia. 4 zdjęcia mogą być dowolnej klasy, od 
przedszkola do piątej klasy, przedstawiające Twoje dziecko (a) samodzielnie lub z inne dzieci w 
swojej klasie. Rozważ wysłanie 2 zdjęć amego swojego dziecka i 2 zdjęć w grupie; można 
również prześlesz inną kombinację zdjęć, prosimy nie przysyłać więcej niż 4 zdjęcia na dziecko. 
 

Aby prezentacja zakończyła się sukcesem prosimy o: 

1. Wyślij zdjęcia do właściwego członka komitetu zgodnie z nauczycielem Twojego dziecka. 
 Dastice — heatherlepold@gmail.com (Heather Lepold) 
 Flauter — juliekougias@gmail.com (Julie Kougias) 
 Leberecht — erinkmiller1202@gmail.com (Erin Miller) 
 Pinski — bethdeiter.slp@gmail.com (Beth Deiter) 
2. W temacie wiadomości e-mail prosimy wpisać imię dziecka.  
3. Jeśli to możliwe, wyślij 4 zdjęcia w jednym e-mailu jako plik .jpg.  
4. Oznacz każde zdjęcie imieniem dziecka i stopniem, w jakim zostało zrobione. Przykład: Joe Smith_1  
5. Jeśli masz już wydrukowaną kopię, zeskanuj zdjęcie lub zrób zdjęcie i wyślij je e-mailem.  
6. Wszystkie zdjęcia prosimy przesyłać do środy 31 marca. Jeśli nie otrzymamy zdjęć do tego dnia, Twoje 

dziecko może nie zostać uwzględnione.  
 

Naszym celem jest zrobienie zdjęć WSZYSTKICH uczniów klas piątych. 
 

Dzięki za pomoc! 
Komitet Pamięci V Klasy 
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