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ESCOLA VIVA

 Hortet de l’escola: Estem pendents de nou de que
s’asseque per poder treballar-lo i plantar encisams.
Una llàstima, si els haguérem plantat abans de ploure
estarien ja en marxa, aquesta pluja rega especialment.
A veure quan podem plantar. Ja us informem.
 El dimarts passat es van realitzar 2 sessions de
formació del voluntariat a l’escola, una a les 9 i altra a
les 15 h. El proper dimarts repetiran la sessió a les 15
h.
ESCOLA DEMOCRÀTICA
I PARTICIPATIVA
Les eleccions al Consell Escolar es celebraran
el dijous 26 de novembre. Per això s’exposarà
el cens de les famílies per tal que el reviseu.
Estarà exposat al tauló a partir del dia 23
d’octubre.

CELEBRACIÓ DEL 9 D’OCTUBRE
Confiem
i
esperem que en
llegir aquest full
l’oratge ens haja
deixat
celebrar,
ahir dijous de
vesprada,
els
actes
del
9
d’octubre
a
l’escola.

DISSABTE
ROIG DE CONVIVÈNCIA
El dia 31 estarem al pati
pintant els jocs i altres espais
per a millorar els seus colors.
Estarem de 9 a 14 h i tindrem
un esmorzaret a les 11 per a
descansar i poder raonar un
poquet.

Mireu de reservar-vos eixe
matí. Us esperem!!!
També podeu anotar el
dissabte verd per a millorar el
jardí de l’escola, serà el dia 30
de gener.

PER A PENSAR

“Mai consideres l’estudi com una obligació,
sinó com una oportunitat per a penetrar en
el bell i meravellós món del saber.”

Albert Einstein

Cal dir:
TAULER
No TABLERO
PER A TOTES LES
FAMÍLIES:

CERTIFICAT METGE
MANIFESTACIÓ PER L’ESCOLA PÚBLICA,
NO A LA LOMQE
El 14 de novembre la Plataforma per l’Escola Pública
convocarà una manifestació en contra de la LOMQE.
Us mantindrem informats. La nostra participació és molt
important. Aquesta llei es deroga a Madrid i per tant cal
pensar en les eleccions de desembre.

GOSSOS A L’ESCOLA
La normativa escolar no permet l’entrada al recinte
escolar de cap animal. Com que hi ha algunes famílies
que no ho recorden, doncs ací us ho indiquem: NO ES
PODEN ENTRAR GOSSOS AL RECINTE ESCOLAR, i
no es poden ni deuen deixar nugats a l’entrada sense
MORRAL.

Es demana a totes les
famílies que quan visiten
al metge per als seus fills,
demanen un certificat
metge, doncs actualment
els tenim alguns amb
dates molt antigues. Cal
que quan en tingau algun
nou, ens l’actualitzeu al
despatx, indicant el nom
de l’alumne i el curs.

BENVINGUDA
A l’escola tenim a
Vanessa que estarà tot
aquest trimestre
d’educadora auxiliar amb
nosaltres. Benvinguda a la
nostra escola.

VOLEU APRENDRE VALENCIÀ?
Igual que el curs passat, enguany intentarem organitzar un grup de mares/pares que
estiga interessat en tenir classes de valencià (serà de vesprada, en horari d’escola).
Els ja inscrits començarem la propera setmana, us avisarem personalment.
PER FAVOR si us interessa podeu emplenar aquesta butlleta i lliurar-la a Direcció.

NOM I GOGNOMS: __________________________________________
NOM DEL/A FILL/A :___________________________ CURS : _______
ESTARIA INTERESSAT/ADA EN EL NIVELL __________________ DE VALENCIÀ
Tfs de contacte:

