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MOLT IMPORTANT: PORTA NOVA PEL PARC DE “EL SECANET”
El Dilluns dia 18 ja es podrà entrar per la porta nova que ve des
del parc de “El Secanet”. Tot un èxit, està preciosa la porta i el
caminet. No està malament, després d’haver estat demanant-la
des de fa 10 anys.
Moltes gràcies a l’Ajuntament que ho ha autoritzat i fet realitat.

ESCOLA SOLIDÀRIA I
PACIFISTA
”SOLIDARITAT DURANT ELS
MESOS DE GENER I FEBRER”
“UN EURO, LLAVOR DE SOLIDARITAT”.
Al despatx hi ha una vidriola per recollir 1
€ simbòlic per a l’ONG ACNUR.
Enguany els beneficis aniran als refugiats
sirians.

SANT ANTONI
Recordeu que a Catarroja hi ha la tradició de
celebrar la festa de Sant Antoni del porquet (el
dia 17 de gener, diumenge).
La vespra del dia de Sant Antoni (el dissabte dia
16) per la nit, als carrers de Catarroja aniran
encenent-se unes fogueres, al voltant de les
quals, es reuniran els veïns per xarrar un poc i si
de cas fer una torradeta de carn o
llonganissetes, i com és tradició també
castanyes per a finalitzar.

“L’educació és l’arma més poderosa
per canviar el món.”
Nelson Mandela
Recordeu que el dia 30 de gener és el dia
de La Pau.

Enguany la foguera més gran de Catarroja, serà
la de la carretera, en l’església Sant Antoni.
Serà el dissabte a la nit a les 23 h.
També hi haurà gent (d’entre els més jovens)
que votarà la foguera quan baixe un poc el foc.
Segons diuen és per tal que el foc s’emporte el
mal.

TELÈFON DE L’ESCOLA:

96 120 58 15

Avisos per al Menjador de 9 a 9:30 h.
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9:00: ALL ABOUT THAT BASS. Meghan
Trainor.
Eixida pati: STARMAN. David Bowie.
Entrada pati: NINGÚ MÉS QUE TU. Pablo
Alboran.
Eixida migdia: NO TINGUES POR. Malú.
Entrada migdia: BSO ROBIN HOOD,
PRINCEP DELS LLADRES. Michael Came.
16:30: AL PAÍS DE L'OLIVERA. Obrint Pas.

ESCOLA VIVA
Biblioteca
La biblioteca ja està quasi apunt. La
Comissió
i
els
voluntaris
estan
reorganitzant-la. La setmana que ve tots els
alumnes passaran amb els mestres per
recordar les normes d'ús i manteniment.
La setmana que ve us avisarem dels horaris
d'aquest trimestre.

Recordeu que la biblioteca és de tots
i per a tots.

Recordeu de reservar-vos el dissabte dia 30 de gener.
Eixe dia vindrem a millorar i conservar el nostre pati i
jardí.
Serà com sempre, sols de matí (de 9 a 14 h.) i amb un
esmorzaret per raonar.
L’alumnat de l’escola durant la setmana anterior
plantarà unes plantetes i alguns arbres. Les mares, els
pares i el professorat, el dissabte acabarem i
completarem el treball dels xiquets/es.

AMPA I ESCOLA

RIFA
TROBADA

Berenar solidari
Enguany també està en marxa
el berenar solidari que coordina i
fa l’AMPA. El que es recull és
per ajudar a tots els projectes
que va subvencionant l’AMPA a
l’escola.

La rifa que
vam repartir al
1r trimestre i
que era per als
dies del 4 al 8
de gener no ha
coincidit amb
cap
número
repartit a la
nostra escola.

Aparcament
Les famílies de l’escola poden
tindre un cartonet que identifica
el seu vehicle, i així poder fer
una xicoteta parada mentrestant
es deixen o recullen els/les
fills/es. Sols és un indicador per
a un momentet.

Dia 4: 3.098
Dia 5: 4.844
Dia 6: 5.223
Dia 7: 9.257
Dia 8: 0131

RACÓ DE L’ALUMNAT
“Sisè conta contes”
Volem contar-vos l’experiència, que estem fent els alumnes
de 6é amb els alumnes de 5 anys.
Estem anant a la biblioteca cada divendres per contar
contes als menuts. Quan anem estem un poc nerviosos per
contar bé el conte, però després quan estàs llegint i veus
que s’ho estan passant bé et tranquil·litzes. També és molt
impressionant per als xiquets perquè es van projectant les
imatges a la pantalla gran que hem preparat a classe amb
els ordinadors.
És com si fóra màgia!!!

