THE RED STOCKING BAZAAR
November 18, 2022
Dear Families,
The Edgartown School is planning to hold its student Red Stocking Bazaar on Tuesday,
December 20th in the cafeteria from 8:30–10:30 am. All money raised at the Bazaar is donated
to the Red Stocking Fund to help our community during the holiday season.
This year we are bringing back this much loved tradition for the students here at the
Edgartown School. Students can buy gifts and raffle items (donations for the raffles would be
greatly appreciated!) for their families and friends at bargain prices. All items cost about $.50 $2.00. Approximately $3.00-$7.00 is enough for children to complete their holiday shopping.
Here children can find just the right gift for mom, dad, or grandma, etc., but we need your help.
This is the time to go through your closets and send in those almost like new items you
no longer use or need. In order for the students to do their shopping (a reminder: this is a student
shopping event), we need you to donate used items in VERY GOOD CONDITION only.
Please send in things you or your child would be happy to receive: games, puzzles, 2023
calendars, books, toys (with all the pieces), clean stuffed animals, arts and crafts sets, models,
ties, scarves, jewelry, vases, picture frames, wallets, cookbooks, pot holders, kitchen items,
candles, holiday decorations, and other knickknacks. Please do not send in clothing or shoes.
You may bring the goods into school beginning Thursday, 12/15 and leave them on the stage in
the cafeteria.
The raffle items have been a huge success in the past. If you have anything new you
could donate or ask someone or a business to donate, it would be greatly appreciated. A
Gingerbread House, a piece of jewelry, a scarf, a painting or photograph, a gift certificate, any
and all “hot” gift items are most welcome contributions for the raffle.
Also, large, sturdy bags are needed so students can take their gifts home. Please send
them in with your donated items. If you are able to help with the bazaar please return the bottom
portion to your child’s teacher or put in my or Deb Grant’s mailbox in the office. We need help
setting up the bazaar right after school on Monday, Dec. 19th, and again on the morning of the
Bazaar to help with the sales and quick clean up from 8:00 to 10:45. Please contact Deb Grant
508-627-3316 Ext. 129 or me at Ext. 210 or by e-mail at dgrant@mvyps.org or
ewannamaker@mvyps.org if you are able to donate an item for the raffle.
Sincerely,
Ellen Wannamaker and Deb Grant

Name_____________________________________ Phone_________________________
I can help with the bazaar _______
Raffle item(s) to donate_________________________________________________________

Red Stocking Bazaar
Queridas famílias,

22 de novembro de 2022

A Edgartown School está planejando realizar seu aluno Red Stocking Bazaar
na terça-feira, 20 de dezembro, no refeitório das 8h30 às 10h30. Todo o dinheiro
arrecadado no Bazaar é doado ao Red Stocking Fund para ajudar nossa comunidade
durante as festas de fim de ano.
Este ano estamos trazendo de volta essa tradição tão amada pelos alunos
aqui da Edgartown School. Os alunos podem comprar presentes e itens de rifa
(doações para as rifas seriam muito apreciadas!) para suas famílias e amigos a
preços de banana. Todos os itens custam cerca de US$ 0,50 - US$ 2,00.
Aproximadamente $ 3,00 - $ 7,00 é suficiente para as crianças completarem suas
compras de fim de ano. Aqui as crianças podem encontrar o presente certo para a
mãe, pai ou avó, etc., mas precisamos da sua ajuda.
Este é o momento de vasculhar seus armários e enviar aqueles itens quase
como novos que você não usa mais ou precisa. Para que os alunos façam suas
compras (lembrete: este é um evento de compras para alunos), precisamos que você
doe itens usados apenas em MUITO BOM ESTADO. Envie coisas que você ou seu
filho gostariam de receber: jogos, quebra-cabeças, calendários de 2023, livros,
brinquedos (com todas as peças), bichos de pelúcia limpos, conjuntos de artesanato,
modelos, gravatas, lenços, joias, vasos, porta-retratos, carteiras, livros de receitas,
pegadores de panelas, itens de cozinha, velas, decorações de festas e outras
bugigangas. Por favor, não envie roupas ou sapatos. Você pode trazer as
mercadorias para a escola a partir de quinta-feira, 15/12, e deixá-las no palco do
refeitório.
Os itens do sorteio têm sido um enorme sucesso no passado. Se você tiver
algo novo que possa doar ou pedir a alguém ou uma empresa para doar, seria muito
apreciado. Uma casa de pão de gengibre, uma peça de joalheria, um lenço, uma
pintura ou fotografia, um vale-presente, todo e qualquer presente “quente” são
contribuições muito bem-vindas para o sorteio.
Além disso, são necessários sacos grandes e resistentes para que os alunos
possam levar seus presentes para casa. Por favor, envie-os com seus itens doados.
Se você puder ajudar com o bazar, devolva a parte inferior ao professor do seu filho
ou coloque na caixa de correio minha ou de Deb Grant no escritório. Precisamos de
ajuda para montar o bazar logo depois da escola na segunda-feira, 19 de dezembro,
e novamente na manhã do bazar para ajudar nas vendas e na limpeza rápida das
8:00 às 10:45. Entre em contato com Deb Grant 508-627-3316 Ramal 129 ou eu na
Ext. 210 ou por e-mail em dgrant@mvyps.org ou ewannamaker@mvyps.org se você
puder doar um item para o sorteio.
Sinceramente,
Ellen Wannamaker e Deb Grant
Nome_____________________________________ Telefone_________________________
Eu posso ajudar com o bazar _______
Sorteio de itens para doar
_____________________________________________________________________

