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The Mason Crest PTO Green Committee exists 
to make our students aware of the nature 
around them, how nature can help us, and how 
we can help it. The Green Committee will be 
working during to the school year to create a 
garden, practice recycling and composting at 
Mason Crest, and creating opportunities for our 
students to be close to nature. !
This year, the PTO will need volunteers 
interested in helping to create a flower/
vegetable/spices garden with the help of the 
school community. The plant selection, planting, 
and caring for the plants will be done in 
association with teachers to keep our efforts in 
line with the student curriculum and students 
from each grade will have the opportunity to 
care for some of the plants in the garden. 

Our volunteers will also help to create a 
recycling/composting program for the school, 
plan playdates at the nearby Hidden Oaks 
Center or Spring Gardens (each approximately 
10 minutes away from Mason Crest), and hiking 
trips for the families, teachers, and students of 
Mason Crest.  !
The Green Committee is actively seeking 
volunteers for planting days, donations, grants, 
gifts, and materials. We are also looking for 
multicultural communicators to assist as we 
prepare narratives and progress updates.  !
Interested volunteering for the Mason Crest 
PTO Green Committee? Please contact Adriana 
Nino (adriana.nino@masoncrestpto.org) for 
additional information. 

GREEN COMMITTEE



 masoncrestpto.org  masoncrestpto  masoncrestpto

El Comité Verde PTO Mason Crest existe para hacer 
que nuestros estudiantes tomen conciencia de la 
naturaleza que les rodea, cómo la naturaleza nos 
puede ayudar, y cómo podemos evitarlo. El Comité 
Verde estará trabajando durante el año escolar para 
crear un jardín, el reciclaje y el compostaje en 
p rá c t i c a M a s o n C re s t , y l a c re a c i ó n d e 
oportunidades para que nuestros estudiantes sean 
cerca de la naturaleza.  !
Este año, el PTO necesitará voluntarios interesados 
en ayudar a crear una flor / vegetal / jardín de 
especias con la ayuda de la comunidad escolar. La 
selección de plantas, plantación y el cuidado de las 
plantas se realizará en asociación con los maestros 
para mantener nuestros esfuerzos en línea con el 
plan de estudios de los estudiantes y los estudiantes 
de cada grado tendrán la oportunidad de cuidar de 
algunas de las plantas en el jardín. !

Nuestros voluntarios también ayudarán a crear un 
programa de reciclaje / compostaje para la escuela, 
playdates plan en los Oaks Center o Spring Gardens 
(cada uno de aproximadamente 10 minutos de 
Mason Crest), y excursiones de senderismo en las 
inmediaciones ocultos para las familias, los maestros 
y los estudiantes de Mason Crest.  !
El Comité Verde está activamente buscando 
voluntarios para la plantación de día, donaciones, 
subvenciones, donaciones y materiales. También 
estamos buscando para los comunicadores 
multiculturales para ayudar al prepararnos narrativas 
y actualizaciones de progreso.  !
Voluntariado Interesado por el Comité Verde Mason 
Crest PTO? Por favor, póngase en contacto con 
Adriana Nino (adriana.nino@masoncrestpto.org) 
para obtener información adicional.
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메이슨 크레스트 PTO 녹색위원회는 자연이 우리를 도울 수있
는 방법, 그리고 우리가 어떻게 도움을 줄 수 있는지 그들 주위
의 자연, 우리의 학생들이 인식하게하기 위해 존재합니다.녹색
위원회는 정원, 연습 재활용을 만들 학년도에 동안 작업 메이슨 
크레스트에서 퇴비화하고, 학생들이 자연과 가까이 할 수있는 
기회를 만드는 것입니다.  !
올해는 PTO는 학교 공동체의 도움으로 꽃 / 야채 / 향신료 정
원을 만드는 데 관심이 자원 봉사자가 필요합니다.식물 공장 선
택, 재배, 간병 및 정원에서 식물의 일부에 대한 관심 수있는 기
회를 갖게됩니다 각 학년에서 학생들의 교과 과정과 학생에 맞
춰 우리의 노력을 유지하기 위해 교사들과 공동으로 수행됩니
다.  !!

우리의 자원 봉사자는 학교에 대한 재활용 / 퇴비화 프로그램
을 작성하는 데 도움이됩니다의 가족, 교사, 학생을위한 인근 
숨겨진 옥스 센터 또는 (각 약 10 분 거리에 메이슨 크레스트부
터) 봄 정원, 하이킹 여행에서 계획 playdates 메이슨 크레스
트.  !
녹색위원회는 적극적으로 일, 기부금, 보조금, 선물, 재료를 심
기 위해 자원 봉사자를 찾고 있습니다. 우리가 이야기 진행 업
데이트를 준비하면서 우리는 또한 지원하기 위해 다문화 커뮤
니케이션 전문가를 찾고 있습니다.  !
메이슨 크레스트 PTO 녹색위원회에 대한 관심이 자원 봉사? 
자 세 한 정 보 는 아 나 니 노 
(adriana.nino@masoncrestpto.org)에 문의하시기 바랍
니다.
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Ủy ban xanh PTO Mason Crest tồn tại để làm cho 
sinh viên của chúng tôi nhận thức được bản chất 
xung quanh, làm thế nào tự nhiên có thể giúp chúng 
tôi, và làm thế nào chúng ta có thể giúp nó. Ban 
Green sẽ được làm việc trong năm học để tạo ra 
một khu vườn, thực hành tái chế và ủ phân tại Mason 
Crest, và tạo cơ hội cho sinh viên của chúng tôi để 
được gần gũi với thiên nhiên.  !
Năm nay, PTO sẽ cần tình nguyện viên quan tâm 
trong việc giúp đỡ để tạo ra một bông hoa / rau / 
gia vị vườn với sự giúp đỡ của cộng đồng nhà 
trường. Việc lựa chọn cây trồng, trồng và chăm sóc 
cho các nhà máy sẽ được thực hiện kết hợp với giáo 
viên để giữ cho những nỗ lực của chúng tôi phù hợp 
với chương trình giảng dạy của học sinh và sinh viên 
từ mỗi lớp sẽ có cơ hội để chăm sóc cho một số nhà 
máy trong các khu vườn.  !

Tình nguyện viên của chúng tôi cũng sẽ giúp tạo ra 
một chương trình tái chế / ủ phân cho các trường 
học, playdates kế hoạch ở gần đó ẩn Oaks Trung 
tâm hoặc Spring Gardens (mỗi khoảng 10 phút đi từ 
Mason Crest), đi bộ đường dài và các chuyến đi cho 
các gia đình, giáo viên và sinh viên Mason Crest.  !
Ủy ban xanh đang tích cực tìm kiếm tình nguyện 
viên trồng ngày, đóng góp, tài trợ, quà tặng, và vật 
liệu. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm truyền thông đa 
văn hóa để hỗ trợ khi chúng tôi chuẩn bị bài tường 
thuật và cập nhật tiến độ.  !
Tình nguyện quan tâm cho Ban xanh Mason Crest 
P T O ? V u i l ò n g l i ê n h ệ A d r i a n a N i n o 
(adriana.nino@masoncrestpto.org) để biết thêm 
thông tin.
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