E l F u ll

DATA: 18 de juny de 2015
Nº: 877

CURS 2014-2015

www.escolajaume.com

LLIURAMENT DE LES NOTES DE L’ALUMNAT
El professorat lliurarà les notes els dies 29 i 30 de juny.
L’horari i dia exacte el concretarà cada mestre/a al seu alumnat.

FELICITACIONS

ESCOLA VIVA

A LES NETEJADORES, CUINERES,
EDUCADORES,
CONSERGES,
ALS
MESTRES I A TOTES LES FAMÍLIES QUE
FEU POSSIBLE L’ESCOLA QUE TENIM.
També felicitem expressament a Eva i
Teresa, alumnes de pràctiques del mòdul
d’E.I. que han estat des de febrer a les aules
de 4 anys amb Manoli i Dora. Moltes gràcies
i molta sort.
Des de El Full volem felicitar i donar les
gràcies al grup de mares i pares que van
representar al TAC el dilluns passat l’obra
“Dos toreros de cartró”.
També volem felicitar pels seus premis al
Campionat d’Interclubs de Gimnàstica
Rítmica celebrat en Alboraia a Lucia
Moncholí De la Cuadra de 3r A i a Natàlia
Hervàs Guillem de 3r B, guanyadores de la
medalla d’argent i en la fase final copa d’or.

 Jornades d’Expressió de 4t: Avui dijous
han visionat la gravació en vídeo i ràdio
de l’obra “L’illa del tresor”.
 L’alumnat de 5é el dimarts i dimecres han
estat de viatge de fi de curs a la Fàbrica
Giner, a El Forcall, junt a Morella. S’ho
han passat molt bé.
 El Circ: L’alumnat de
6é demà divendres al
matí, com activitat de fi
de curs dins de l’àrea
d’Educació
Física,
representaran
l’espectacle “El Circ”
en quasi tota la seua
realitat.

ESPECIAL FI DE CURS
FESTA FI DE CURS

Demà divendres serà la festa de fi de curs. El programa repartit adjunt, indica l’hora de
començament dels tallers. A la nit, pel sopar, cal dur tot el que es considere, a l’escola no es
repartirà res. Així i tot farem festeta igualment fins la mitja nit.
Des de El Full donem les gràcies a tots els pares i totes les mares que faran possible
l’organització dels tallers, els balls i tot en general.
També a l’Ajuntament que ens ha dut unes poques cadires i
taules per a l’alumnat de 6é.
L’AMPA té a la venda tiquets per a uns entrepans concrets.
Moltes Gràcies.
Des de El full us 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.

PER A PENSAR

Els somnis no desapareixen
sempre que les persones
no els abandonen.
CARTA DE COMIAT
¡Que ràpid s´ha passat el curs. La veritat es que ho
hem aprofitat al màxim: hores d´aprendre
matemàtiques, llengua, coneixement del medi,
dibuix……, dies de celebracions al centre, i milions
d´excursions per conèixer altres llocs a més a més del
nostre poble.
Per fi les esperades vacances, que
ens serviran per repassar tot el que
hem après i també per gaudir de les
platges, del sol, i de bons moments
en els nostres amics i familiars.
¡Fins al curs que bé!
¡Bon estiu a tots!

Cal dir:
VACANCES
No
VACACIONS

MATRICULACIÓ
Ahir es van publicar les llistes
definitives. El proper dilluns dia
22 ja es pot confirmar matrícula.

INICI DE CURS
La data d’inici de curs a setembre està
per determinar, no tenim encara el
calendari escolar.

Col•lecció de pintures.

REPASSEU si ja heu fet tots els
ingressos de l’AMPA, en tot cas
pregunteu.

Expossició d’Ester Mateos Cózar. Estarà a la sala Palau de
Vivanco al Cami Reial, 22 (Ajuntament de Catarroja).
Del 3 al 17 de juliol de 2015
Inauguració : divendres 3 de juliol a les 19:00 h
Horari: de dilluns a divendres de 17:30 a 20:30h
estermateos15@gmail.com

DE BEQUES DE MENJADOR, AHIR
DIMECRES
QUAN
ESTÀVEM
MAQUETANT EL FULL ENCARA NO
TENÍEM CAP INFORMACIÓ PER
PART DE CONSELLERIA.
US MANTINDREM INFORMATS.

"LLUMS I COLORS"

ESCOLA PLURILINGÜE
GUTEN MORGEN, KALIMERA, BUNÂ DIMINE, GOOD MORNING,
BOM DIA, BUON GIORNO, BONJOUR, BON DIA

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 avuí 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 ALGUNES MESTRES
Volem donar un adéu afectuós i un fins sempre a les mestres que canvien d’escola: Divina, Maria
García, Maria M. , Sandra, Imma, Noemí, Roser, Mª Carmen, Begoña D. i Cristina.

