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Des de El full de l’escola desitgem
“UN BON ESTIU
PER A TOTES LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA”.
Per a qualsevol consulta, estarem a l’escola per atendre-vos
fins el dia 30 de juny i a partir del dia 1 de setembre.

ESCOLA VIVA

 El passat dijous dia 16, es va realitzar una reunió del voluntariat de l’escola, i es
va valorar i reflexionar sobre la nostra Comunitat d’Aprenentatge. Les reflexions
les podem llegir als taulons de l’entrada de l’escola. Moltes gràcies. FELICITATS.
 El divendres passat la festa fi de curs va estar un èxit de participació, hem
d’agrair com sempre que l’AMPA i en concret un grup xicotet de s’encarregara de
la coordinació dels tallers, del play-bacs, de la discomòbil, del sopar de 6é i
finalment del vídeo record que els prepararen a l’alumnat que acaba l’escola
enguany. MOLTES GRÀCIES DE PART DE TOTA L’ESCOLA.
o Jornades d’Expressió dels quarts: Ahir
van representar l’obra “El darrer bosc”
per als companys de matí i de vesprada
per a les famílies. FELICITATS.
o L’alumnat de 6é hui mateix de matí ens
ha oferit la seua representació especial
del Circ. Ha estat un espectacle preciós.
FELICITATS.

FELICITACIONS
A les netejadores, cuineres, educadores,
conserges, als mestres i a totes les famílies que
feu possible l’escola que tenim.
Felicitats i gràcies també a totes persones que
heu participat com a voluntaris.

MATRICULACIÓ
Seguim el procés,
anem confirmant
matrícules. El dia 7 de
juliol tenim reunió a les
9 h. amb les famílies
noves de 3 anys.

PER A PENSAR
“Els somnis no desapareixen,
sempre que les persones
no els abandonen.”

Cal dir:
VACANCES
No
VACACIONS

ESCOLA PLURILINGÜE
GUTEN MORGEN, KALIMERA, BUNÂ DIMINE, GOOD
MORNIG, BOM DIA, BUON GIORNO, BONJOUR, BON DIA
LLIURAMENT DE LES NOTES DE
L’ALUMNAT
El professorat lliurarà les notes els propers
dies.
L’horari i dia exacte el concretarà cada
mestre/a amb el seu alumnat.

INICI DE CURS
La data d’inici de curs a
setembre és el
dijous dia 8.

UN ADÉU AFECTUÓS DEDICAT A L’ALUMNAT
DE SISÉ QUE ENS DEIXA ENGUANY.
Esperem que els anys en què heu estudiat amb nosaltres
hagen servit per
acumular sabers i experiències,
alegries i il·lusions,
moments plens de vida...,
que recordeu per sempre aquells anys viscuts
i els valors que - bonament - hem intentat transmetre-vos:
els valors del saber, del treball compartit, de la creativitat i la tolerància.
El futur que avui comença és vostre.
Visqueu-lo lliurement, intensament,
sàviament.
Us desitgem bon vent i un camí per
navegar amb les veles obertes.

Equip de professorat del
C.P. Jaume el Conqueridor
(El vostre Secanet)

ADÉU A ALGUNS I ALGUNES MESTRES
Enguany tenim uns mestres que canvien d’escola, i des d’ací els volen dir a tots
ells un adéu afectuós, moltes gràcies i fins sempre: Sandra, Jose, Neus, Andrea,
Vicent (E.F.), Jacqueline, Tina i Montse.

