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FELICITACIONS:

 Al forn de Molinos que ens ajudà en
l’elaboració i cocció de totes les
mones de pasqua de 1r i 2n.
 Des del forn de Molinos feliciten a
tot l’alumnat de 1r i 2n per fer unes
mones tan boniques, així com als
següents xiquets per la decoració
tan especial dels ous: Aya i Alex de
1r B, Toni i Noèlia de 1r A, Blai i
Júlia Ferrús de 2n A i Luís de 2n B.

 A totes les persones de l’escola que
van ajudar amb la seua donació a
recollir els 432,78 € per a ACNUR,
per als refugiats.
 A totes les escoles com la nostra
que han ajudat a que Escola
Valenciana aquest dilluns passat
lliurara més de 14.000 € a ACNUR.
 A Baltasar i Jesús, iaios de l’escola,
per ajudar a collir encisams del
campet per tal que l’alumnat se’ls
emporte a casa.
 A l’empresa de menjador CAPS, a
les cuineres i a les mares que van
ajudar a repartir el xocolate del
passat dia 15 a tota l’escola.
 A tot l’equip de la Comissió de
Màgics i alumnat de pràctiques que
van fer possible els somnis de la
neu i de la mascletada de globus.

VACANCES DE PASQUA
TORNAREM
A CLASSE

EL DIMARTS 5 D’ABRIL

ESCOLA VIVA

 Notes i informes de la segona
avaluació: Avui és la data per lliurar les
notes.
 Mones de Pasqua: la setmana
passada les va realitzar l’alumnat de 1r
i 2n.
 Jocs de Pasqua: Avui dimecres de
vesprada hem realitzat jocs de
Pasqual al pati de l’escola per a tot
l’alumnat.

 Festa regal de CAPS, empresa del
menjador: Avui dimecres de matí hem
participat tot l’alumnat a poc a poc dels
jocs organitzats i oferits per l’empresa
de menjador per a tota l’escola.

Cal dir:

PER A PENSAR
“Jutja un home per les seues preguntes en
lloc de per les seues respostes”.
Voltaire

XERRAIRE
No

XARLATÀ

ESCOLA VERDA

MATRICULACIÓ

Es nota ja a tota l’escola l’arribada de la
Primavera.
 El nostre pati
Ja tenim els arbres de fulla caduca en
marxa de nou, han notat l’arribada de la
primavera.
 El nostre Hort
Estem collint encisams a poc a poc. Quan
acabem la collita deixarem el campet en
guaret.

Tot l’alumnat nascut a l’any 2013,
per fer la inscripció, necessitarà el
certificat mèdic. Les dates per a la
presentació de sol·licituds encara
no estan. Des de l’Ajuntament
convocaran una reunió informativa
al respecte.



EXÀMENS DE
VALENCIÀ
La matriculació per als
exàmens
de
la
Junta
Qualificadora
de
Coneixements de Valencià ja
està en marxa, des del dia 21
de març al 22 d’abril, per als
exàmens de juny i novembre.

El jardí de 5 anys
Junt a
l’entrada del
pati
d’Educació
Infantil està
posant-se
preciós, ja té
moltes
plantetes.

PER A TOTES LES FAMÍLIES DE 5 ANYS
Per a passar a Primària cal aportar el certificat mèdic actualitzat a la darrera
revisió, cal portar-lo a direcció.

