
Graduation June 6, 2021

Calendar of Events

MVRHS SENIORS
END OF YEAR ACTIVITIES

DATE DAY ACTIVITY TIME

5/14 Fri. Senior Assembly ZOOM Flex: 11:40 AM
5/22 Sat. Drive-In Movie Night (YMCA/IceArena) 6:30- 9:30 PM
5/27 Thurs. Honors Night 6:00 PM
5/28 Fri. Last Day of School for Seniors!!!
5/28 Fri. Senior Bonfire (weather dependent) 8:00 PM
5/31 Mon. Memorial Day No School
6/1 Tues Evening Under The Stars- Inner Courtyard 7:00-9:00PM
6/2 Weds. Pick Up Caps & Gowns- Main Entrance 1:30-2:30PM

Students must pay outstanding debt
Last Name A-E 1:30PM
Last Name F-M 1:50PM
Last Name N-R 2:00PM
Last Name S-Z 2:20PM

6/3 Thurs. Field Day- MVRHS Track 10 AM - 12:30 PM
6/4 Fri. Class Night – The Tabernacle 6:00 PM
6/5 Sat. Senior Parade State Beach 10:00 AM
6/6 Sun. Graduation – Varsity/Sharks Baseball Field

Seniors Arrive 12:00 PM
Guests Arrive 12:30 PM
Ceremony Start Time 1:30 PM

6/8 Tues. Return Gowns / Diploma Distribution 1:00 PM

What to Know Before Graduation

● Everything is subject to change, as we must adhere to the guidelines set forth by the
Department of Elementary and Secondary Education and the Massachusetts Department
of Public Health.

● Some students tend to let their grades slip at the end of senior year. Please note if students
do not meet their academic requirements, they risk being unable to participate in
graduation.



● Distribution Day - Students must resolve all school-related debts (e.g. books, materials,
lunch accounts) prior to picking up their cap and gown on Wednesday, June 2. Any school
related debts can be viewed via PowerSchool on a desktop computer.

When picking up your graduation gown, students should plan to arrive during the time slot
designated below. Appointments are based on the first letter of your last name. For
example, if your last name begins with the letter “C” your pick up time is at 1:30pm on
Wednesday, June 2. Please report to the front office upon arrival.

Last Name A-E 1:30PM
Last Name F-M 1:50PM
Last Name N-R 2:00PM
Last Name S-Z 2:20PM

For more information on Distribution Day Click Here.

● The MVRHS code of conduct remains in effect during all graduation and pre-graduation
activities; including the “in-good standing” designation as well as all policies regarding
substance use, possession and/or distribution.

● Handicap Accessibility - If you have a family member who will require seating
assistance please reserve their space by Monday, May 31. Contact Noelle Warburton
at nwarburton@mvyps.org to make your reservation.

Class Night

● Location: The Tabernacle
● Date/Time: Friday, June 4 at 6:00 PM
● Event is by INVITATION ONLY.
● Students are asked to wear graduation gowns, NOT their caps or tassels.
● Students receiving awards or scholarships on Class Night will receive a letter from the

Guidance Office.
● Parents will have the option of live streaming Class Night at

https://www.mvcma.org/live-stream.html.

Graduation

Event Parking
● Sanderson Ave. will operate as a one way road to ensure family arrivals to the

Sharks Baseball Field is conducted in an orderly fashion.
● Please use Barnes Road to enter Sanderson Ave. from the direction of the State

Forest/Deer Weigh-in Station.
● Please plan to drop off your student at the Sharks Baseball Field which is the first

entrance/parking lot.

https://docs.google.com/document/d/1qjF5DgxodIMIrIZQ2TJB0sDuRYodhgOXoaHubqPCFBQ/edit?usp=sharing
mailto:nwarburton@mvyps.org
https://www.mvcma.org/live-stream.html


● Continue down Sanderson Ave. and you will be directed to a specific parking lot in
an orderly fashion.

● Everyone attending graduation MUST register for entry at appointed QR code stations
(located in each parking area) before being admitted to the ceremony.

● The QR code scan will serve as your check in, covid screening confirmation, and will
provide you with access to the digital graduation program.

● Everyone must be masked and comply with COVID mitigation protocols.
● No animals will be permitted at the ceremony.

Seniors
● Seniors should plan to arrive at graduation at 12pm.
● Seniors are expected to arrive on time and be dressed appropriately.
● Wear your gowns, caps, and tassels at graduation.
● Please do not wear shorts, sunglasses, or have bare feet.
● Tassels are worn on the RIGHT side of your cap.
● NHS students will receive a gold tassel and will only wear the gold tassel.
● Messages, symbols or affixing objects on your cap or gown must be tasteful and

appropriate.
● There will be one rehearsal DIRECTLY prior to graduation, so please be on time

(12:00 on the dot), pay attention, and REMEMBER WHO YOU LINED UP WITH.

Family
● Each graduate can have up to 6 family members attend the ceremony.
● Registration information will be sent out as soon as possible.
● Two guests from each family will be able to reserve seating behind home plate.

These two guests should be identified as home plate guests during the registration
process.

● All other guests are encouraged to bring a blanket and/or beach chairs as no seating
will be provided.

● Each family/group can sit together in the outfield. Families will be assigned a spot
where they will be seated in the outfield.

● Groups must abide by social distancing guidelines and maintain a distance of 6 feet
apart from other families.

Social Distance
● Pictures will not be available with classmates. In the event you would like to take a

group photo, please do so when the ceremony has ended and your group has left the
property.

● We will be playing the song “Memories” by  David Guetta ft. Kid Cudi for the
recessional so seniors may stand together as a class one last time.

● At the conclusion of the ceremony PLEASE DO NOT THROW YOUR CAP IN
THE AIR.

Photos
● Graduation photos can be accessed at

www.mariathibodeauphotography.com/mvrhs-graduation-2021

http://www.mariathibodeauphotography.com/mvrhs-graduation-2021


Rain Date
● Should there be a rain delay, we will make the announcement at 4pm on Friday,

June 4. The announcement will be posted on MVRHS.org.
● The Rain Date is Saturday, June 5.

In collaboration with the Board of Health and the OB Police Dept., MVRHS has been
working to ensure this celebration of the Senior Class is conducted in the safest way
possible. Please remember this is a private event, open only to the graduating students and
their families. By adhering to the above guidelines you can help us create a memorable
ceremony that will be safe and celebratory for all.

After Graduation

● All gowns must be returned to the MVRHS front office on Tuesday, June 8  between 8am -
1pm  in order to receive your diploma.

● Congratulations to the Class of 2021!



Calendário de eventos

MVRHS SENIORS
ATIVIDADES DE FIM DE ANO

DATA DIA ATIVIDADE HORÁRIO

4/29 quinta Assembléia dos Seniors (ZOOM) Flex: 11h30
5/22 sáb. Noite de cinema drive-in (YMCA / IceArena) 18h30 - 21h30
5/27 quinta Noite de Honra 18h00
5/28 sexta Último dia de aula para seniors !!!
28/05 sexta Senior Bonfire (dependente do clima) 20h00
5/31 segunda Memorial Day Feriado
6/1 terça Noite sob as estrelas - Pátio interno 19h:00 - 21h:00
6/2 quartas. Entrega da beca e capelo- Entrada principal 13h30 - 14h30

Os alunos devem pagar dívidas pendentes
Sobrenome A-E 13:30hr
Sobrenome F-M 13:50hr
Sobrenome N-R 14:00hr
Sobrenome S-Z 14h20hr

6/3 quinta             Field Day-MVRH quadra de trilha 10h - 12h30
6/4 sexta Noite de Classe - O Tabernáculo 18h00
6/5 Sábado Senior Parade State Beach 10h00
6/6 domingo        Graduation – Campo do Varsity/Sharks Baseball

Chegada dos Seniors 12h00
Chegada dos convidados 12h30
Horário de início da cerimônia 13h30

6/8 terça Retorno da Beca e capelo / Distribuição de Diploma                    13h:00

O que saber antes da formatura

● Tudo está sujeito a alterações, pois devemos seguir as diretrizes estabelecidas pelo
Departamento de Educação Elementar e Secundária e pelo Departamento de Saúde
Pública de Massachusetts.



● Alguns alunos tendem a deixar cair suas notas no final do último ano. Observe que se os
alunos não atenderem aos requisitos acadêmicos, eles correm o risco de não poderem
participar da graduação.

● Dia de distribuição - os alunos devem resolver todas as dívidas relacionadas à escola (por
exemplo, livros, materiais, contas de merenda) antes de pegar a beca e o capelo na
quarta-feira, 2 de junho. Quaisquer dívidas relacionadas à escola podem ser visualizadas
via PowerSchool em um computador desktop.

● Ao pegar sua Beca de formatura, os alunos devem se planejar para chegar durante
o horário designado abaixo. Os compromissos são baseados na primeira letra do seu
sobrenome. Por exemplo, se seu sobrenome começa com a letra “C”, o horário de
coleta é às 13h30 da quarta-feira, 2 de junho. Informe-se na recepção assim que
chegar.

Sobrenome A-E   13:30
Sobrenome F-M  13:50
Sobrenome N-R  14:00
Sobrenome S-Z  14h20

Para mais informações sobre o Dia de Distribuição Click Here.

● O código de conduta MVRHS permanece em vigor durante todas as atividades de
graduação e pré-graduação; incluindo a designação de "situação regular", bem como todas
as políticas relacionadas ao uso, posse e / ou distribuição de substâncias.

● Acessibilidade para deficientes físicos - Se você tem um membro da família que
precisa de assistência para sentar, por favor reserve seu espaço até segunda-feira, 31
de maio. Entre em contato com Noelle Warburton nwarburton@mvyps.org para
fazer sua reserva.

Noite da Classe

● Localização: O Tabernáculo
● Data / hora: sexta-feira, 4 de junho às 18h
● O evento é APENAS por CONVITE.
● Os alunos devem usar beca de formatura, NÃO capelos.
● Os alunos que receberem prêmios ou bolsas de estudo na Noite da classe receberão uma

carta do Gabinete de Orientação.
● Os pais terão a opção de transmitir ao vivo a Noite da classe

https://www.mvcma.org/live-stream.html.

https://docs.google.com/document/d/1qjF5DgxodIMIrIZQ2TJB0sDuRYodhgOXoaHubqPCFBQ/edit?usp=sharing
mailto:nwarburton@mvyps.org
https://www.mvcma.org/live-stream.html


Graduação

Estacionamento para eventos
● A Sanderson Ave. funcionará como uma estrada de mão única para garantir que as

chegadas das famílias ao campo Sharks Baseball sejam conduzidas por ordem.
● Use a Barnes Road para entrar na Sanderson Ave. vindo da direção da State Forest /

Deer Weigh-in Station.
● Planeje deixar seu aluno no Sharks Baseball Field, que é a primeira entrada /

estacionamento.

● Continue descendo a Sanderson Ave. e você será direcionado a um estacionamento
específico de maneira ordenada.

● Todos os participantes da formatura DEVEM se registrar para a entrada nas estações de
código QR indicadas (localizadas em cada área de estacionamento) antes de serem
admitidos na cerimônia.

● A leitura do código QR servirá como seu check-in, confirmação de triagem válida e
fornecerá a você acesso ao programa de graduação digital.

● Todos devem usar máscaras e cumprir os protocolos do COVID.
● Nenhum animal será permitido na cerimônia.

Seniors
● Os seniors devem planejar chegar à formatura às 12h.
● Espera-se que os seniors cheguem a tempo e estejam vestidos adequadamente.
● Use suas becas, capelos e borlas na formatura.
● Não use shorts, óculos de sol ou pés descalços.
● As borlas são usadas no lado DIREITO do capelo.
● Os alunos do NHS receberão uma borla dourada e apenas usarão a borla dourada.
● Mensagens, símbolos ou objetos afixados em seu cabelo e beca devem ser de bom

gosto e apropriados.
● Haverá um ensaio DIRETAMENTE antes da formatura, então chegue na hora certa

(12:00 em ponto), preste atenção e LEMBRE-SE COM QUEM VOCÊ SE
ALINHOU.

Família
● Cada graduado pode ter até 6 membros da família presentes na cerimônia.
● As informações de registro serão enviadas assim que possível.
● Dois convidados de cada família poderão reservar assentos atrás do placa principal.

Esses dois convidados devem ser identificados como convidados home plate durante
o processo de registro.

● Todos os outros convidados são incentivados a trazer um cobertor e / ou cadeiras de
praia, pois não haverá lugar para sentar.

● Cada família / grupo pode sentar-se junto no campo externo. As famílias receberão
um número onde serão acomodadas no campo externo.



● Os grupos devem obedecer às diretrizes de distanciamento social e manter uma
distância de 6 pés de outras famílias.

Distância Social
● As fotos não estarão disponíveis com os colegas de classe. Caso queira tirar uma foto

em grupo, faça-o quando a cerimônia terminar e seu grupo tiver deixado a
propriedade.

● Estaremos tocando a música “Memories” de David Guetta ft. Kid Cudi para o
recessivo para que os alunos do último ano possam estar juntos como uma classe
pela última vez.

● No final da cerimônia, POR FAVOR, NÃO JOGUE SEU CAPELO PARA O ALTO.

Fotos
● As fotos da formatura podem ser acessadas no

www.mariathibodeauphotography.com/mvrhs-graduation-2021

Data de chuva
● Se houver atraso por chuva, faremos o anúncio às 16h na sexta-feira, 4 de junho. O

anúncio será postado em MVRHS.org.
● A data da chuva é sábado, 5 de junho.

Em colaboração com o Conselho de Saúde e o Departamento de Polícia de OB, a
MVRHS tem trabalhado para garantir que esta celebração da Classe Sênior seja
conduzida da maneira mais segura possível. Lembre-se de que este é um evento
privado, aberto apenas para os alunos formandos e suas famílias. Seguindo as
diretrizes acima, você pode nos ajudar a criar uma cerimônia memorável, segura e
comemorativa para todos.

Depois da formatura

● Todas as becas devem ser devolvidas à recepção da MVRHS na terça-feira, 8 de junho,
entre 8h e 13h, para receber o diploma.

● Parabéns à Turma de 2021!

http://www.mariathibodeauphotography.com/mvrhs-graduation-2021



