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ESCOLA VIVA
VIATGE FI DE CURS DE TERCERS I QUARTS
Van anar el dilluns i dimarts passats a Olocau per fer activitats de multiaventura.
FESTA CAPS
El dimecres vam gaudir d’una festa al patí organitzada i
patrocinada per Caps, l’empresa d’alimentació i educadores.
CURS DE FORMACIÓ ESCOLA INCLUSIVA I
MULTICULTURALISME
El dissabte passat professorat de la nostra escola, mares i pares i
mestres d’altres escoles van estar tot el matí aprenent sobre eixe
model d’escola. Va estar un matí molt enriquidor.
Com a proposta de millora intentarem posar en pràctica tot el que vam aprendre.
HORT ESCOLAR
Les carabasseres estan en marxa i també la dacsa.
Com us va l’arròs a casa?
PROVES DIAGNÒSTIQUES A 3rs i 4ts
Les hem realitzat ahir dijous i avui
divendres.
CARTELL AL NOSTRE PATI
Esta setmana hem estrenat un cartell al
pati. nosaltres tenim una escola publica
en valors i a colors.

ANY DEL CENTENARI FUNDACIONAL DE L’EMPASTRE.
FORUM VIVIR CADA DIA
El dia 3 de juny a la Casa de la Cultura de Catarroja passaran un vídeo a les
18:00h. a les 19:30 hi haurà un col·loqui. Segur que serà molt interesant.

HORARI DEL MES DE JUNY

REPARTIMENT BONS AJUDA D’EI

A partir del dilluns 1 de juny serà des
de les 9 fins les 13 hores.
Tindrem un temps de descans que
serà d’11 a 11:30 hores.
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.

Ací us diguem l’horari de repartiment dels bons de
l’ajuda d’educació infantil de 2n cicle curs 2015-2015.

Cal dir:

Per a pensar

TRUITA
No
TORTILLA

“Es necessiten dos anys per aprendre a
parlar i seixanta per aprendre a callar”.
Ernest Hemingway

TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ
Us hem repartit aquesta setmana la carpeta i diari de la
trobada a l’Horta Sud. Demà dissabte de vesprada, a les 17h,
tenim concentració al CEIP Colón de Benetússer.
A les 17:30h comença la cercavila i a les 18:30h els tallers.
A les 21h. sopar de cabasset a la plaça de l’Ajuntament.
Després concert de la Gira.

FELICITACIONS

MENJADOR

A tot l’equip del menjador:
Educadores i cuineres que ens han cuidat a tots els comensals durant tot
el curs. Moltes gràcies a les cuineres pel menjar tant bo que ens fan.
Als delegats de les classes de Primària: Que han assistit a les
assemblees de delegats cada 3 setmanes. Ahir vam celebrar la darrera
assemblea d’aquest curs.
Berenar Solidari: Ahir es va repartir el darrer berenar solidari de l’AMPA.
Moltes gràcies als equips de mares i pares que els han preparat durant
tot el curs, i a totes les famílies que heu comprat els berenars i ajudat
amb la vostra aportació a l’AMPA.

Si algú es vol
quedar dies
solts, pot
comprar els
tiquets a
l’escola a
6’40€.

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).

ESCOLA D’ESTIU
Des de l’Associació Veles i Vents, l’Escoleta en
Tireteta organitza l’escola d’estiu a la nostra
escola. Del 22 de juny al 31 de juliol.
Per a més informació podeu preguntar al
despatx de l’AMPA.

SERVEI DE LUDOTECA ORGANITZADA PER L’AMPA
Per a l’alumnat que es queda a juny i setembre
Horari de 14’45 a 16’30 h. Si us interessa per a juny i/o setembre, empleneu aquest
fullet i lliureu-lo a la safata que hi ha a la porta de direcció. Preu 30 € a pagar a
l’AMPA.
NOM I COGNOMS DE L’ALUME/A:
______________________________________CURS: ________
TELEFONS________________
JUNY (si o no) _________, SETEMBRE (si o no) _________

LUDOTECA

