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HORARI DEL MES DE JUNY
A partir del DILLUNS 3 de juny: Seguirem un horari especial de jornada matinal. Serà
des de les 9 fins les 13 hores, amb un temps de descans (com la resta de l’any) entre les
11 i les 11’30 hores.
A les 13 hores serà l’eixida de classe de tot l’alumnat (d’Educació Infantil i de Primària).
L’alumnat que es quede al menjador dinarà sobre les 13’30 hores i tindrà l’eixida de
l’escola entre les 14’30 i les 14’45 hores.
RECORDATORI PER AL PATI:
Encara que a l’alumnat li recomanem estar més a l’ombra ells volen estar a qualsevol lloc;
per tal de protegir-se del sol TORNEM A RECOMANAR que porten una gorreta (amb el
nom i curs posat dins).
MENJADOR
Si algú es vol quedar dies solts, pot comprar els tiquets ací a l’escola mateix 6’40 €.

ESCOLA VIVA
VIATGE FI DE CURS DE SISÉ
Arribaran aquesta nit, han estat al Delta de l’Ebre, Barcelona i
Port Aventura.
ASSEMBLEA DE DELEGATS/ADES
El passat dijous dia 23, va ser la darrera assemblea d’aquest
curs. Es van repassar les propostes que s’han fet realitat
durant aquest curs i les que resten pendents. Moltes gràcies i
felicitats a tots els delegats i delegades que van participar
durant tot el curs.
VIVALDI A L’ESCOLA
L’alumnat de 1r va estrenar el passat dimecres la
representació de VIVALDI A L’ESCOLA al TAC.

RACÓ SOLIDARI:
SAVE THE CHILDREN
Amb la col·laboració de tots i totes els que
fem comunitat educativa hem aconseguit
522,71 euros per ajudar a que els xiquets i
xiquetes d’Àfrica tinguen accés a l’educació.
A poc a poc entre tots un món millor és
possible.
Moltes gràcies

Voluntaris i
voluntàries
El proper dilluns dia 3 de
juny, esteu convidats a
una audició especial que
us farà el cor de l’escola
per agrair-vos la vostra
participació.
Serà a les 18:30 al
menjador de l’escola.
No falteu, us esperem.

VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ
Ahir dijous dia 30 es reuniran per celebrar la
cloenda de les 8 parelles que han funcionat
durant el curs. El proper curs tornarem a
proposar-ho doncs ha estat molt positiu i
enriquidor.
A tots vosaltres, voluntaris/es i aprenents/es,
GRÀCIES per haver participat; perquè aquest
xicotet pas és l’inici d’un gran camí que podem
fer junts.
Fem que el valencià ens ajude a estimar la
nostra, la vostra, terra i la nostra identitat com a
poble. MOLTES GRÀCIES.

PER A PENSAR:
“És necessiten dos anys per aprendre a parlar i seixanta per
aprendre a callar”
Ernest Hemingway.

AGENDA CULTURAL
Volta a peu infantil a Catarroja
Caixa Rural de Torrent, Demà dia 1 de matí a la
Rambleta a les 10, inscripcions si encara no ho
has fet a l’escola, allí 1 hora abans. (alumnat
nascut a partir del 1999).
Volta a peu a Massanassa
És el dissabte 8 de vesprada. Inscripcions per a
adults fins el dia 5 a les 20 h. Els xiquets/es allí
mateix fins les 17 h. Més informació: fullets a la
porta del despatx i a la web collaelparotet.org
TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ
Demà dissabte de vesprada hi ha 3 trobades:
BALONES (Alcoià i el Comtat) BENIDORM (la
Marina Baixa), i BOCAIRENT (la Vall d’Albaida)

ESCOLA D’ESTIU
Des de l’Associació Veles i Vents,
l’Escoleta en Tireteta organitza l’escola
d’estiu a la nostra escola. Del 24 de
juny al 31 de juliol, de 8 a 15 h. Més
informació al despatx.

Cal dir:
MASCLE
No
MATXO

INFORMACIÓ DES DE
L’ESCOLA
Noves matricules: Com enguany
hi ha 10 opcions possibles, doncs
les llistes provisionals d’admessos
no estaran fins el dia 26 de juny.
Certificat metge de tot l’alumnat:
Quan aneu a fer una revisió al
metge dels vostres fills/es podeu
fer un certificat en eixa data i ens
el passeu al despatx per tal que
estiga més actualitzat.

Transport escolar i
Escoleta matinera
Més endavant tindrem al despatx fulls
de sol·licitud, després ja us direm que
cal fer amb ells.

FELICITACIONS
Vivaldi a l’escola : A tot l’equip que va representar Vivaldi a l’escola, sobre les 4
estacions de l’any. A les mestres tutores Eva i Montse, a tot el seu alumnat i a
Manoli, que ha coordinat la representació amb els músics del Conservatori,.
També, com no, als músics i mestres del conservatori i a les mares que han
treballat de valent confeccionant els vestuaris.
A TANIA RENGEL I ORTEGA de 5é A : Que en el campionat autonòmic d’estiu
de natació, salvament i socorrisme celebrat el passat dia 26 de maig en El Puig, va
guanyar la medalla d’or en 50 metres obstacles, i altra medalla d’or en 25 metres
arrossegament de maniquí. (informació facilitada pel seu pare).
Coca Solidària: Ahir es va repartir la darrera coca solidària de l’AMPA.
Moltes gràcies a les cuineres, familiars que la van vendre i totes les persones que
les heu comprat i ajudat amb la vostra aportació a l’AMPA.

Beques de menjador
Encara no han arribat, us avisarem urgentment en quan
estiguen per a sol·licitar.

