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ESCOLA VERDA
EL 31 DE GENER ÉS EL DIA DE L’ARBRE
La propera setmana tenim uns dies molt especials. Durant la
setmana plantarem arbres i plantes per seguir millorant el
nostre pati.
El dissabte dia 1 de febrer farem EL DISSABTE VERD per
completar el treball amb les famílies que pugau assistir. Serà
entre les 9 i les 14 h. i pel mig farem un descanset per raonar
i esmorzar. Porteu roba de treball i ferramentes del camp si
en teniu.
JA SABEU SÓN PORTES OBERTES PER A TOTS/ES LES FAMÍLIES.
US ESPEREM!

L’HORT
Si l’oratge ens deixa, tirarem fem, treballarem el camp amb el tractor i el prepararem
per plantar creïlles el proper divendres.

ESCOLA PACIFISTA

ESCOLA SOLIDÀRIA

EL 30 DE GENER ÉS EL
DIA DE LA PAU

Al despatx hi ha una vidriola per a la
campanya “Un Euro llavor de
solidaritat”. A més a més també
estem recollint arròs per al Sàhara.
Enguany l’ajuda de l’euro serà per a
AMNISTIA INTERNACIONAL (País
Valencià). Ho enviarem via la
Federació Escola Valenciana.

La Comissió de Convivència ha preparat unes
activitats que us detallarem en el proper full i
que també realitzarem durant la propera
setmana.

PER A PENSAR:
“Sempre hi ha forces que estiren cap avall en
aquesta vida. Tu apunta ben alt i ben lluny, i
encara faràs curt i baix”.

Enric Valor (Castalla-l’Alcoia 1911- València 2000).

Cal dir:
CAPTAIRE
No
PORDIOSER

GREU MANIPULACIÓ A LA PEIXERA
Aquesta setmana, algú s’ha dedicat a tocar el dispensador
de menjar de la peixera i ha caigut tot el menjar dins
l’aigua. La peixera s’ha embrutat i han hagut danys a
l’ecosistema dels peixets.
A més a més, s’hagueren mort els peixos si no ens
haguérem adonat prompte.

Preguem que no es toque la peixera.

FELICITACIONS
- Volem donar les gràcies i felicitar per compartir les seues
pràctiques de mestres a la nostra escola a Fabian que ha estat a
3r B, a Esther que ha estat a 2n A, a Clàudia que ha estat a 4t A i
a Ana que ha estat a 5é B.
Confiem que hagen gaudit de la nostra escola i els desitgem
siguen uns bons mestres.
- També volem donar la benvinguda i felicitar a l’alumnat que està
en aquest moment fent les pràctiques i continuarà uns dies més, a
Àlex i a Candela que estan a 1r A, a Sara que està a 2n B (i és
una antiga alumna nostra), a Mari Paz que està a 3 anys A i a
Amaya que està a 3 anys B.

AGENDA
ESPECIAL PER A
LES FAMÍLIES DE
PRIMER
Com us hauran contat els
vostres fills i filles, ara
estem
estudiant
els
ecosistemes i un d’ells és
la marjal, per això els vam
dir que us informaríem
d’una excursió que podeu
fer amb la família. Es tracta
d’anar al tancat de la Pipa.
Podeu concretar una visita
guiada:
Al “Tancat de la Pipa”:
cal que feu la reserva al
608.746.865 o
visitas@tancatdelapipa.net
Es pot accedir amb cotxe o
bicicleta (uns 5 km des de
Catarroja) per la riba del
barranc o amb barca per la
sèquia del port.
Des de dalt del motor hi ha
una vista especial. Segur
que us agrada l’excursió.

Avís del menjador
El dia 29 de gener es passarà el cobrament del rebut de menjador del mes de
Febrer pel banc. És per evitar problemes pels canvis de números de comptes.

