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“AMPA I DIRECCIÓ DEL CENTRE”
FESTA FI DE CURS
El proper divendres dia 19 és la festa de fi de
curs, mireu el programa que us adjuntarem el
proper dijous.
US RECORDEM NORMES IMPORTANTS,
TANT PER A L’ALUMNAT COM PER ALS
ADULTS:
 NO PORTAR PISTOLES D’AIGUA, si fóra el cas es demanarà que ixquen de l’escola.
 Al recinte escolar no es pot fumar i no es poden entrar animals.
 Enguany per al sopar de la festa de fi de curs, com l’any passat, cal portar-ho tot (el
sopar i la beguda), o siga un píc-nic complet.
 A més a més com tots els anys 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
8 anys s’acordà que no es trauran ni cadires ni taules del menjador de l’escola.
 En acabar de sopar, per favor tireu les deixalles als contenidors junt a l’aparcament i
deixeu les cadires recollides al seu lloc.

ESCOLA VIVA
-

-

L’alumnat de 3r i 4t ahir dijous va assistir a
un concert solidari organitzat per l’IES
Berenguer Dalmau, i van pagar com
entrada algun aliment per a Càrites.
L’alumnat de 6é ha estat 3 dies de viatge
al Peníscola, Delta de l’Ebre, Barcelona i
Port Aventura, venen aquesta nit.
Teatre de les famílies:
Dilluns un grup de
mares i pares de
l’escola representaran
l’obra “Dos toreros de
cartró”, al TAC de matí,
per a tota l’escola i per
la vesprada a les 18 h.
serà per a tot el públic
en general.

MATRICULACIÓ
El dia 17 estaran les llistes definitives, i
del 22 al 29 és la confirmació de
matrícula. El dia 1 de juliol a les 9 h.
farem la reunió inicial de cara al proper
curs.

URGENT
ESCOLETES
MATINERES
i
TRANSPORT MUNICIPAL. El transport es
sol·licita directament per instància a
l’Ajuntament. Tenim un full informatiu al
despatx.
Per a l’escoleta matinera es pot recollir el
full al despatx i també lliurar-lo a direcció.
BEQUES DE MENJADOR: Encara estem
esperant la convocatòria, esteu alerta que
serà d’avui per demà. Us avisarem
urgentment.

PER A PENSAR

Ahir dijous entraren a l’escola a furtar.
Estem molt disgustats no sols pel material
perdut, el més greu ha sigut la feina que hem
perdut i l’esforç de tants mesos i persones
introduint dades als ordinadors.

Cal dir:

PELUIX
No
PELUTXE

ESCOLA SOLIDÀRIA
Taps: Ja no cal que en porteu, ho reiniciarem al setembre.
Donació de sang: Dimarts dia 16 de juny, de 17 a 20 h, al Centre de Salut de Catarroja.
Roba perduda: Durant la propera setmana tindrem exposada tota la roba perduda que
hi ha als vestuaris, al final de la setmana la donarem al contenidor de roba solidària que
hi ha junt a l’EPA de Catarroja.
INFORME MÈDIC
ESCOLAR
(Alumnat de 5 anys)
En quan es puga cal
facilitar al despatx un
certificat
metge
actualitzat per a passar a
1r de Primària.

PINTORS AMATEURS I
PROFESSIONALS
Dissabte dia 13 podeu
acudir a l’avinguda Dr. Ruiz i
Comes
de
CastellarL’Oliveral per a pintar
l’horta. Comença a les 10 h.

JUDO
Activitat de Judo que
es realitza a l’escola,
PER AL PROPER
CURS:
s’intentarà
mantindre
els
horaris.

NECESSITEM DIARIS PER FER UN TALLER A LA FESTA DE FI DE
CURS. PODEU DEIXAR-LOS A LA PORTA DEL DESPATX DE L’AMPA.
ESCOLA VERDA
Hortet: Seguim cuidant i observant el creixement de les carabasses i de la
dacsa.

FELICITACIONS
 A totes les persones que van assistir a
l’Assemblea del Voluntariat el passat dimarts
dia 9 al menjador. Va ser un plaer recollir i
compartir totes les opinions, reflexions i
propostes de millora sobre el funcionament
del voluntariat als Grups Interactius, a les
tertúlies, etc. Moltes gràcies.
 A tots els voluntaris i voluntàries que ens han ajudat aquest curs.
 A Carmelo, per vindre a treballar amb el seu cavall per preparar el camp, i a Pepe
Morellà, un pare d’ex-alumnes de l’escola que ve sempre amb el tractor per preparar
el camp.
 A Baltasar, el iaio d’Alba i Andrea Aranguren.
 A Carlos, l’obrer de l’Ajuntament, que sempre ens soluciona un munt de coses de
l’escola.

