
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

   

 

 

 

 

Monthly Newsletter 
May 2022 

TK-8TH Location:  
730 45TH ST 

SAN DIEGO, CA 92102 
P: 619-694-4809 

 

High School Location:  
4481 Estrella Ave,  

SAN DIEGO, CA 92115 
P: 619-909-2826 

 

We are accepting applications for NEW students for the 2022-2023 school year! We 
offer children entering Kinder through 12th Grade a secure learning environment, a 
hands-on learning and student collaboration in all subjects, and a Free Arts in the 

Afterschool Program.  More information, please contact us or visit our website and 
Facebook. 

Admission for the 2021-22 school year is ongoing! 
https://forms.gle/VFVSbRYLbUQUvVTNA 

 
 

Important Date 
 
May 2 – 6   Teacher Appreciation Week 
May 4   DELAC Meeting - 9:00 AM - Lunch Arbor 
May 9 – 13   National Charter Schools Week 
May 10   School Site Council Meeting  
May 11 – 13  Sixth Grade Camp 
May 13   Star Wars Dress Up Day 
May 16 – 31  State Testing for Grades 3 through 8 
May 27 – 30  Memorial Holiday Day – NO SCHOOL  

 
Directors List (3.68-4.0 GPA)  

Leila Chavez-Toralva 4.0 

Rafael Diaz 4.0 

Christabel Ilomuanya 4.0  

Tristen Knight 4.0 

Arleth Lopez 3.83 

Ann Nguyen 4.0 

Jennifer Nguyen 4.0 

Marziah Eunice Rodriguez 4.0 

Griffin Vorattanitkitkul 4.0  
 

Honor Roll (3.5-3.67 GPA) 
Fadumo Aden 3.5 

Gael Antonio Bonilla 3.67 

Louis Ayers 3.5  

Angel Cabrera Gutierrez 3.5 

An Dinh Nguyen 3.67 

Kayla Fryklind 3.5 

Anthony Hayez Gonzalez 3.5 

Mya Herrera Hurtado 3.5 

Yohannes Masho 3.67 

Kwame Matingou 3.67 

Shukury Musa 3.5 

Jayross Navarro 3.67 

Eowyn Panza 3.5 

Nathan Phonesavath 3.67 

Reagan Pio 3.67 

Danielle Sanchez 3.5 

We are very proud of the following students in grades 7 and 8.  They have been working 
very hard and are to be commended for their outstanding academic achievement. 

https://forms.gle/VFVSbRYLbUQUvVTNA


 

 

 

 

 

Queridos padres y guardianes, 
 
Es increíble pensar que ya estamos a fines de abril de 2022. ¡Enviamos nuestros saludos a todas nuestras familias 
mientras trabajamos juntos para servir y apoyar a sus increíbles hijos! 
 
Hemos estado viendo una cantidad mucho mayor de tiempo y esfuerzo puesto en el trabajo escolar por parte de nuestros 
estudiantes en los grados 5-8. Sus estudiantes ya no están preocupados por sus teléfonos, lo que sucede a su alrededor 
en su mundo y han podido concentrarse en un nivel mucho más alto. El porcentaje de trabajo completado ha aumentado 
y la participación en las aulas ha mejorado mucho. Gracias por apoyar el cambio de teléfonos de recolección durante el 
día escolar. Continuaremos con esta política hasta el final de este año escolar. 
 
Por favor haga todo lo que pueda para leer con su hijo un mínimo de 20 minutos por día. ¡Tornense leyendo con ellos y 
hagan que sea un momento familiar divertido juntos! Su estudiante también debería pasar más tiempo en Math Whiz o 
Math IXL en casa. Haga un buen uso del Chromebook que tiene en casa y dele a su hijo el regalo de practicar más con 
pequeñas recompensas por completarlo. Realmente necesitamos que todos los padres y tutores den un paso adelante y 
ayuden a nuestros estudiantes a lograr el progreso necesario. 
 
Nuestros estudiantes de sexto grado asistirán al campamento al aire libre este mes del 11 al 13 de mayo. ¡Esta es una 
gran oportunidad para que nuestros jóvenes experimenten las montañas en Running Springs y disfruten aprendiendo 
sobre la naturaleza y el mundo que los rodea! 
 
Nuestros estudiantes de octavo grado se dirigirán a Sacramento el 21 y 22 de junio. Esta será una gran oportunidad para 
que nuestros estudiantes visiten la capital del estado, conozcan a sus políticos locales y visiten el sitio de la fiebre del 
oro. Mirando hacia adelante a una gran experiencia de aprendizaje en el norte. 
 
Todos nuestros estudiantes de 3.º a 8.º grado tomarán la evaluación estatal llamada CAASPP este mayo y junio. A 
continuación se encuentra el anuncio oficial sobre la evaluación, así como otras evaluaciones en las que su estudiante 
participa durante el año escolar. 
 
https://www.caaspp.org/rsc/pdfs/statewidetestnotify.docx 
https://www.caaspp.org/rsc/pdfs/statewidetestnotify-sp.docx 
https://docs.google.com/document/d/1P38aggsrf1OJoeE6nGX0ur22X49XM65Wh_PlWfQhTfU/edit#heading=h.gjdgxs 
https://www.caaspp.org/rsc/pdfs/statewidetestnotify-vt.docx 
 
Estamos buscando algunos padres para servir en nuestro comité escolar. Nuestra próxima reunión será el 10 de mayo de 
4:00 p. m. a 4:30 p. m. y la reunión se llevará a cabo virtualmente. Si desea asistir, comuníquese conmigo a 
tbagby@americasfinestcharterschool.org. 
 
Me gustaría anunciar la contratación de la Sra. Kimberly Bagby como nuestra nueva directora de K8. La Sra. Bagby se 
ha dedicado a la educación durante casi treinta años y durante los últimos siete años se ha desempeñado como 
Administradora de la Oficina Central de las Escuelas Autónomas de Springs en las áreas de instrucción y evaluación. 
Tiene una trayectoria comprobada como líder de instrucción y ha guiado a maestros y directores durante muchos años a 
mejorar sus habilidades como educadores. Tendrá la oportunidad de conocerla el próximo mes. 
 
Finalmente, nuestra propia Sra. Perry se jubilará al final del año escolar. Sus incansables esfuerzos para formar y dirigir 
nuestra escuela durante los últimos 12 años es una labor de amor que nunca será olvidada. La Sra. Perry no solo ha sido 
una destacada líder escolar, sino que también ha sido muy generosa con su tiempo y sus talentos a lo largo de su tiempo 
como nuestra líder. Tendrá oportunidades durante todo el mes de junio para agradecerle y responder a su amor y 
generosidad hacia nuestra comunidad. Si la ves, dale las gracias y deséale lo mejor mientras pasa al siguiente capítulo. 
 
Sr. Tim Bagby, Director 

Dear Parents and Guardians, 
 
It’s incredible to think that we are already at the end of April, 2022.  We send our greetings to all of our families as we 
work together to serve and support your incredible children! 
 
We have been seeing a much greater amount of time and effort being put into school work by our students in grades 5-
8.  Your students are no longer concerned about their phones, what is going on around them in their world and have 
been able to concentrate at a much higher level.  The percentage of work completed has gone up and the engagement in 
the classrooms has been much improved.  Thank you for supporting the change of collecting phones during the school 
day. We will continue with this policy through the end of this school year. 
 
Please do all that you can to read with your child a minimum of 20 minutes per day.  Take turns reading with them and 
make it a fun family time together!  Your student should also spend extra time on Math Whizz or Math IXL at home.  
Please make good use of the Chromebook you have at home and give your child the gift of more practice with small 
rewards for completion.  We truly need all parents and guardians to step up and help our students make the necessary 
progress. 
 
Our sixth grade students will be attending Outdoor Camp this month from May 11 to May 13.  This is a great 
opportunity for our young people to experience the mountains up in Running Springs and enjoy learning about nature 
and the world around them! 
 
Our eighth grade students will be heading to Sacramento June 21 and 22.  This will be a great opportunity for our 
students to visit the state capital, meet their local politicians and visit the site of the Gold Rush.  Looking forward to a 
great learning experience up north. 
 
All of our 3rd through 8th grade students will be taking the state assessment called CAASPP this May and June.  Below 
is the official announcement about the assessment as well as other assessments your student participates in throughout 
the school year. 
 
https://www.caaspp.org/rsc/pdfs/statewidetestnotify.docx 
https://www.caaspp.org/rsc/pdfs/statewidetestnotify-sp.docx 
https://docs.google.com/document/d/1P38aggsrf1OJoeE6nGX0ur22X49XM65Wh_PlWfQhTfU/edit#heading=h.gjdgxs 
https://www.caaspp.org/rsc/pdfs/statewidetestnotify-vt.docx 
 
We are looking for a few parents to serve on our school site committee.  Our next  meeting will be May 10 from 4:00 - 
4:30 PM and the meeting will be held virtually.  If you wish to attend, please contact me at 
tbagby@americasfinestcharterschool.org. 
 
I would like to announce the hiring of Mrs. Kimberly Bagby as our new K8 principal.  Mrs. Bagby has been in 
education for nearly thirty years and for the last seven years has been serving as a Central Office Administrator for 
Springs Charter Schools in the areas of instruction and assessment.  She has a proven track record as an instructional 
leader and has led teachers and principals for many years in improving their skills as educators.  You will have an 
opportunity to meet her next month. 
 
Finally, our very own Ms. Perry will be retiring at the end of the school year.  Her tireless efforts to form and lead our 
school for the past 12 years is a labor of love that will never be forgotten.  Ms. Perry has not only been an outstanding 
school leader, she also has been very generous with her time and talents throughout her time as our leader.  You will 
have opportunities throughout the month of June to thank her and respond to her love and generosity to our community.  
If you see her, please tell her thank you and wish her well as she moves on to her next chapter. 
 
Mr. Bagby, Principal/Director in Training 
 



Kính gửi quý vị phụ huynh, 

Thật khó tin khi nghĩ rằng chúng ta đã ở vào cuối tháng 4 năm 2022. Chúng tôi gửi lời chúc mừng đến tất cả các gia 
đình khi chúng ta cùng nhau nỗ lực để phục vụ và hỗ trợ các con em của quý vị! 

Chúng tôi đã thấy rằng học sinh lớp 5-8 dành nhiều thời gian và nỗ lực hơn rất nhiều cho việc học ở trường. Các em 
học sinh không còn lo lắng về điện thoại của họ, những gì đang diễn ra xung quanh trong thế giới của họ và đã có thể 
tập trung ở mức độ cao hơn nhiều. Tỷ lệ hoàn thành công việc đã tăng lên và sự tương tác trong các lớp học cũng được 
cải thiện nhiều. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong việc thu điện thoại trong giờ học. Chúng tôi sẽ tiếp tục với chính sách 
này cho đến cuối năm học này. 

Hãy làm tất cả những gì quý vị có thể để đọc với con mình ít nhất 20 phút mỗi ngày. Thay phiên nhau đọc sách với họ 
và biến nó thành thời gian vui vẻ bên gia đình bên nhau! Các con em quý vị cũng nên dành thêm thời gian cho Math 
Whizz hoặc Math IXL ở nhà. Hãy tận dụng hiệu quả Chromebook bạn có ở nhà và cho những phần thưởng nhỏ sau khi 
các em hoàn thành. Chúng tôi thực sự cần tất cả phụ huynh và người giám hộ để thúc đẩy và giúp học sinh của chúng 
tôi đạt được sực tiến bộ cần thiết trong việc học. 

Các học sinh lớp sáu của chúng tôi sẽ tham dự Trại ngoài trời trong tháng này từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. 
Đây là cơ hội tuyệt vời cho các em học sinh của chúng tôi trải nghiệm những ngọn núi ở Running Springs và thích tìm 
hiểu về thiên nhiên và thế giới xung quanh! 

Các học sinh lớp 8 của chúng tôi sẽ đến Sacramento vào ngày 21 và 22 tháng 6. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho học sinh 
của chúng tôi thăm thủ phủ của tiểu bang, gặp gỡ các chính trị gia địa phương của họ và thăm địa điểm Gold Rush. Hy 
vọng các em có kinh nghiệm học tập tuyệt vời ở phía bắc của tiểu bang. 

Tất cả học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 của chúng tôi sẽ tham gia kỳ thi đánh giá cấp tiểu bang có tên là CAASPP vào tháng 
Năm và tháng Sáu này. Dưới đây là thông báo chính thức về bài đánh giá cũng như các bài đánh giá khác mà các con 
em quý vị tham gia trong suốt năm học. 

https://www.caaspp.org/rsc/pdfs/statewidetestnotify.docx 
https://www.caaspp.org/rsc/pdfs/statewidetestnotify-sp.docx 
https://docs.google.com/document/d/1P38aggsrf1OJoeE6nGX0ur22X49XM65Wh_PlWfQhTfU/edit#heading=h.gjdgxs 
https://www.caaspp.org/rsc/pdfs/statewidetestnotify-vt.docx 
 
Chúng tôi đang tìm kiếm một số phụ huynh để phục vụ trong ủy ban trường học của chúng tôi. Cuộc họp tiếp theo của 
chúng tôi sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 5 từ 4:00 - 4:30 chiều và cuộc họp sẽ được tổ chức online. Nếu bạn muốn tham 
dự, vui lòng liên hệ với tôi tại tbagby@americasfinestcharterschool.org. 
 
Tôi muốn thông báo về việc thuê bà Kimberly Bagby làm hiệu trưởng K8 mới của chúng tôi. Bà Bagby đã làm việc 
trong lĩnh vực giáo dục trong gần ba mươi năm và trong bảy năm qua đã đảm nhiệm vai trò Quản trị viên Văn phòng 
Trung ương cho Trường Bán công Springs trong lĩnh vực giảng dạy và đánh giá. Cô ấy có một thành tích đã được 
chứng minh với tư cách là một nhà lãnh đạo giảng dạy và đã dẫn dắt các giáo viên và hiệu trưởng trong nhiều năm 
trong việc cải thiện kỹ năng của họ với tư cách là nhà giáo dục. Bạn sẽ có cơ hội gặp cô ấy vào tháng tới. 
 
Cuối cùng, Ms. Perry sẽ nghỉ hưu vào cuối năm học. Những nỗ lực không mệt mỏi của Ms. Perry trong việc hình thành 
và lãnh đạo ngôi trường của chúng ta trong 12 năm qua là thành quả lao động của tình yêu thương không bao giờ quên. 
Ms. Perry không chỉ là một nhà lãnh đạo xuất sắc của trường, bà đã bỏ ra nhiều thời gian và tài năng của mình trong 
suốt thời gian làm lãnh đạo của chúng tôi. Bạn sẽ có cơ hội trong suốt tháng 6 để cảm ơn cô ấy và đáp lại tình yêu và sự 
tận tuỵ của cô ấy đối với cộng đồng của chúng ta. Nếu bạn thấy cô ấy, xin vui lòng nói lời cám ơn và chúc cô ấy khỏe 
mạnh khi bước sang một chặng đường tiếp theo. 
Kính thư, 
Tim Bagby - Hiệu trưởng 

 



 

   America’s Finest Charter School 
730 45th St, San Diego, CA 92102 

        Phone: 619-694-4809         Fax: 619-794-2762 

                            
 

 

Intent to Enroll to Remain at AFCS for 2022-2023 School Year 
Please return this form by June 3rd to have a space for your child(ren) at AFCS. 

◻ My child will stay at AFCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◻ Transfer to a new school  

 

Name: _________________________________________ Grade in 2022-23: _______________ 
  Last  First  Middle 

 

Reason: _________________________________________________________ 

For transferring records purpose: 

▪ Name of the new school: ________________________________________ 

▪ Phone: _______________________ Address: _________________________ 

By signing below, I am formally withdrawing the above named child from 

America’s Finest Charter School for the 2022-23 school year.  

 

Parent / guardian signature: ____________________________ Date: _________  

Student Information: 
 

Name: _________________________________________ Grade in 2022-23: _______________ 
 Last  First  Middle 

Home Address:  

 
_____________________________________________________________________________________

 Street      City   State   Zip 
 
Home Phone: ______________________Age: ________ Date of Birth: ________________ 

 
Parent/Legal Guardian Information: 

 

            Name: _______________________________________________________________________________ 
           Last    First    Middle 

Home Address:  
 

_______________________________________________________________________________________ 
Street     City   State   Zip 

 
Home Phone: ______________________ Email: _____________________________________ 

By signing below, I am indicating that I am meaningfully interested in [re-

enrolling/enrolling] the above named child in America’s Finest Charter School 

for the 2022-23 school year. 

Parent / guardian signature: ___________________________ Date: _________ 

 



 

   America’s Finest Charter School 
730 45th St, San Diego, CA 92102 

        Phone: 619-694-4809         Fax: 619-794-2762 

                            
 

 

Nombre: ____________________________________________ Grado en el año 2022-23: ___________ 
Apellido        Primer Nombre        Segundo Nombre 

 

Razon: ______________________________________________________________________________ 

Para propositos de registro de transfecencia: 

• Nombre de la nueva escuela: ___________________________________________________ 

• Telefono de casa: ________________________ Direccion:___________________________ 

Con mi firma, estoy formalmente sacando a mi hijo de la escuela America’s Finest Charter 

School para el año escolar 2022-23.   

Firma del Padre o Tutor Legal: ______________________________ Fecha: __________ 

Intención para Inscribirse o Reinscribirse en AFCS para el año escolar 2022-2023 

Por favor mande este formulario antes del 3 de june con el fin de tener un espacio en AFCS 

 

◻ My hijo se quedara en AFCS 

Información del Estudiante: 

 
Nombre: ____________________________________________ Grado en el año 2022-23: ___________ 

  Apellido        Primer Nombre        Segundo Nombre  

 

Domicilio:  

 

______________________________________________________________________________________ 

Calle          Ciudad    Estado          Código Postal   

 

Teléfono de Casa: ___________________Edad del Estudiante: _____ Fecha de Nacimiento: ________ 

 

 

Nombre del padre o tutor legal: 
 

______________________________________________________________________________________ 

Apellido           Primer Nombre       Segundo Nombre 

 

Domicilio: _____________________________________________________________________________ 

    Calle          Ciudad         Estado       Código Postal   

 

Teléfono de Casa: ________________________ Correo Electrónico: _______________________ 

 

Con mi firma, indico que tengo una intención seria de inscribir o reinscribir al estudiante 

mencionado arriba en America’s Finest Charter School para el curso escolar 2022-23.  

 

Firma del Padre o Tutor Legal: ______________________________ Fecha: __________ 

◻ Transferir a una escuela 

 



 

AMERICA’S  FINEST  CHARTER 

STAFF APPRECIATION WEEK  

 

Here are a few ideas to show appreciation 

for Teachers and Staff at AFCS!  

MAY 2nd  MONDAY 

Bring Flowers 

                    

MAY 3rd  TUESDAY  

Write a letter or note to the AFCS Staff 

 

MAY 4th  WEDNESDAY  

Bring Fruit or Chocolate 

 

MAY 5th  THURSDAY  

Breakfast for the Staff 

 

MAY 6th  FRIDAY 

A little surprise (School Supplies, Gift Cards from Target, Staples, Lakeshore, 

etc.)                                                                              



 

 
 

 

 

 

NO SCHOOL 

Friday 

5/27/2022 

Monday 

5/30/2022 

------------- 

SCHOOL     

RESUMES ON  

TUESDAY 

5/31/2022 



  

 8th grade Promotion 
 

Please join us for the 8th grade promotion 

commencement 

 

When: Thursday, June 23, 2022 

Time: 10:30 a.m. - 11:30 a.m. 

Where: America’s Finest Charter K-8 

730 45th Street 

San Diego, CA 92102 

 
 

 

 



 

 

 

 

Please join us for the Kindergarten promotion commencement 
 

When: Thursday, June 23, 2022 

Time: 9:30 a.m. - 10:30 a.m. 

Where: America’s Finest Charter K-8 Site 

730 45th Street 
San Diego, CA 92102 

 
 

 

2022 



 

 

 

 

Please join us for the Kindergarten promotion commencement 
 

When: Thursday, June 23, 2022 

Time: 9:30 a.m. - 10:30 a.m. 

Where: America’s Finest Charter K-8 Site 

730 45th Street 
San Diego, CA 92102 

 
 

 

2022 
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