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FELICITACIONS
Des de EL FULL volem expressar una especial felicitació a totes les persones (totes les mares, 1
pare i 2 exalumnes) per la seua participació i treball en la representació de “El somriure del bosc”
com a cloenda especial de la Setmana Cultural de primers de maig.
Sabem cert que han treballat de valent, han gaudit dels assaigs, han fet colla, amics/es i ja ens
han dit que comptem amb elles el proper curs.

ESCOLA VIVA
•
•
•
•
•
•
•

L’alumnat de 3r i 4t, han estat el dilluns i dimarts a Olocau amb activitats de multiaventura.
L’alumnat de 4 i 5 anys, dimecres i dijous han estat al Parc Adai.
L’alumnat de 1r i 2n tornen avui del Mas del Capella.
L’alumnat de 3 anys avuí divendres ha estat als Vivers.
L’alumnat de 6é, se’n va la propera setmana al Delta de l’Ebre, Barcelona i Portaventura.
L’alumnat de 5é se’n va el dilluns a “Las hoces del Cabriel”.
El proper dijous dia 14 de juny, l’alumnat de 4t representarà l’obra: “Els contes ja no són el que
eren”.

AMPA
INFORMACIÓ A
TOTES LES
FAMÍLIES DE
l’ESCOLA
LLIBRES DE
TEXT PER AL
PROPER CURS
ESCOLAR.
RECOLLIM AL
DESPATX EL
FULL DELS
INGRESSOS PER
A LA RESERVA
DE LLIBRES DE
TEXT.

“AMPA I DIRECCIÓ DEL CENTRE”
FESTA FI DE CURS
La propera setmana us repartirem el programa de la festa fi de curs del
divendres dia 17.

Es necessiten pares o mares per als tallers de la festa de
fi de curs, si podeu participar podeu preguntar a Raül,
pare de Violeta de 3 anys A, o be deixar el vostre nom i
telèfon al despatx i ja es posaran en contacte amb
vosaltres, per dir-vos quina cosa heu de fer en concret.
PER FAVOR MIREU D’ACONSEGUIR AQUESTOS TEMES:
Es demana a totes les famílies que pensen vindre al sopar que cal (és
necessari) portar tauleta i cadires, doncs des del consell escolar ja fa
3 anys s’acordà que no es trauran ni cadires ni taules del menjador de
l’escola.
Recordeu que no es pot fumar al recinte escolar, ni tampoc entrar
animals.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

MATRICULACIÓ. El dia 16 ja es pot confirmar la matrícula. Cal passar a completar la
documentació i recollir uns carta per a una reunió el dia 29 a les 9 h.

CERTIFICATS METGE (Alumnat de 5 anys) Si aneu a fer la revisió al
metge per algun motiu, per favor li demaneu que us faça un certificat metge i el porteu al despatx.

ESCOLA VERDA: L’Hort escolar
Tenim prevista la collita el divendres dia 17 durant el matí.

UNA AJUDETA:
Necessitem persones voluntàries dimarts dia 14 al matí per tal
de llevar les plantes de les creïlleres. (De moment està Luis el
conserge i Xavi pare de Rubén i Lucía Fresneda).

ESCOLA SOLIDÀRIA:
Donació de sang.
Dilluns 6, Autobanc davant l’Ajuntament, de 17 a 21 h.
Dimarts 14, Centre de Salut de Catarroja, de 17 a 21 h.

MILLORES A L’ESCOLA
Continuem pendents i a l’espera (des de novembre del
2009 que es va jubilar Mª Pepa la conserge anterior) per tal
que l’ajuntament ens acondicione l’espai per a poder
utilitzar-la com sala de mestres.

PER A PENSAR
“L’única cosa que es necessita
perquè triomfe el mal és que els
homens bons no hi facen res”.
Admund Burke

BONS DE LLIBRES:
Mireu com va la quantitat que
es dona pel bonollibre:
Curs 09-10 màxim 6é 137 €
Curs 10-11 màxim 6é 120 €
Curs 11-12 màxim 6é 105 €

Cal dir:
PARADÍS
No
PARAÍS
ESCOLETA D’ESTIU
EN TIRERETA 2011
Lloc:
C.P.
Jaume
el
Conqueridor.
Del 24 de juny fins el 31 de
juliol.
Horari de 8 a 15 h.
Menjador opcional.
Preus i més informació
tf.
entirereta@ono.com,
96.127.32.46.

URGENT: ESCOLETES
MATINERES I TRANSPORT
Les instàncies de sol·licituds per a les escoletes
matineres estan JA a l’escola, podeu demanar-les a
Direcció o al conserge.

SI AL VALENCIÀ
Ahir a València, Castelló, i Alacant, va ser un èxit
de participació a les concentracions que es van
celebrar per a dir SI AL VALENCIÀ, SI A
L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ, no a l’esborrany
del nou decret.

AGENDA
VOLTA A PEU A MASSANASSA
Demà de matí dissabte dia 11, a partir de les 17’30 hores es celebrarà la XXIIIª Volta a Peu a
Massanassa. L’eixida i meta és aprop de l’Institut.
LLEGIR EN VALENCIÀ
LA FUNDACIÓ BROMERA, Escola Valencia i més organismes i empreses ofereixen de nou per 4t
any la campanya “llegir en valencià” (llegir en valencià.org).
Comença aquest diumenge 12 de juny, comprant el Diari Levante + 1 € un llibre en valencià
gratuït (aquesta setmana de franc “El dragó del Patriarca” llegendes valencianes).
OCI I TEMPS LLIURE
Si us interessa informació al respecte per a l’estiu, per als vostres fills/es, al despatx tenim un
llistat d’ofertes. Podeu passar i demanar-lo.

BEQUES DE LLIBRES. Alumnat de 6é
Al tauló estan ja les llistes amb la resolució definitiva. També es poden consultar per Internet a
través de la web de la nostra escola.

