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8 Teachers Receive a $3,000 Award from PAC-12 and the  
College Football Playoff Extra Yard for Teachers 

 
8 teachers received a huge surprise last week when PAC-12 and 
the College Football Playoff Extra Yard for Teachers team 
arrived at their school to award them with $3,000 in funds to 
impact student learning. Teachers were nominated by their 
School Principals for projects focused on Science, Technology, 
Engineering, Arts, and Math (STEAM) and Sustainability 
(environmental, economic, or social). Congratulations to the 
following teachers:  
 
 Anthony Alvarado & Loshia Boram of Franklin Elementary 
School 
 Loari Bioletto of Windmill Springs Elementary School 

 Erin Cardona & Rick Drewrey of Jeanne R. Meadows Elementary School 
 Sharren Cayetano & Jeff Carver of Robert F. Kennedy Elementary School   
 Joel Robison of College Connection Academy 

 
All 8 teachers and their classrooms were also welcomed to the championship game on Friday, December 6, 2019 
where they were recognized on the field during the game. “I would like to thank PAC-12 and the College Football 
Playoff Extra Yard for Teachers team for these awards,” said Superintendent Juan Cruz. “These funds will go a long 
way to enhance student lead recycling programs, STEAM classroom learning, and environmental education in our 
schools.” 
 

Los ocho maestros reciben un premio de $3,000 de PAC-12 y le  
College Football Playoff Extra Yard para 

maestros. 
 

Los ocho maestros recibieron una gran sorpresa la 
semana pasada cuando PAC-12 y el College Football 
Playoff Extra Yard para maestros llegaron a su escuela 
para premiarlos con $3,000 en fondos para impactar el 
aprendizaje de los estudiantes. Los maestros fueron 
nominados por sus directores de la escuela para 
proyectos centrados en Ciencias, Tecnologia, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM) y 
Sostenibilidad (ambiental, económico, o social). 
Felicitaciones a los próximos maestros:  
 

 Anthony Alvarado & Loshia Boram of Franklin Elementary School 
 Loari Bioletto of Windmill Springs Elementary School 
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 Erin Cardona & Rick Drewrey of Jeanne R. Meadows Elementary School 
 Sharren Cayetano & Jeff Carver of Robert F. Kennedy Elementary School 
 Joel Robison of College Connection Academy 

 
También el viernes, 6 de diciembre de 2019 todos 
los maestros y sus salones de clases fueron 
bienvenidos al juego de campeonato donde fueron 
reconocidos en el campo  Extra Yard para los 
equipos de maestros para estos premios, “ dijo el 
Superintendente  Juan Cruz. “Estos fondos 
recorrerán un largo camino para aumentar 
programas, salones de clase de aprendizaje 
STEAM, y el entorno educativo en nuestras 
escuelas.”  
 

 
8 Giáo viên nhận được Giải thưởng trị 

giá $3,000 đô-la từ PAC-12 và  
College Football Playoff Extra Yard for 

Teachers 

8 giáo viên đã nhận được một bất ngờ lớn vào tuần trước khi PAC-12 và College Football Playoff Extra Yard for 
Teachers đến trường của họ để trao thưởng cho họ $3,000 đô-la tiền quỹ để làm thay đổi việc học của học sinh. 
Giáo viên được Hiệu trưởng Trường đề cử cho các dự án tập trung vào Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật 
và Toán học (STEAM) và Tính bền vững (môi trường, kinh tế hoặc xã hội). Xin chúc mừng các giáo viên sau: 
 

 Anthony Alvarado & Loshia Boram của Trưởng Tiểu học Franklin. 
 Loari Bioletto của Trường Tiểu học Windmill Springs  
 Erin Cardona & Rick Drewrey Trường Tiểu học Meadows. 
 Sharren Cayetano & Jeff Carver của Trường Tiểu học Robert F. Kennedy  
 Joel Robison của trường College Connection 

Academy  
 
Tất cả 8 giáo viên và lớp học của họ cũng được chào đón 
vào trận chung kết vào thứ Sáu ngày 6 tháng 12 năm 
2019, tại đây các giáo viên được tuyên dương trên sân 
trong suốt trận đấu. Giám đốc Khu Học Chính Juan Cruz 
nói: “Tôi xin chân thành cảm ơn PAC-12 và College 
Football Playoff Extra Yard for Teachers cho những giải 
thưởng này”. Quỹ này sẽ giúp tăng cường các chương 
trình tái chế do học sinh thực hiện, lớp học về STEAM và 
giáo dục môi trường trong trường học của chúng tôi.”  
 


