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XARXA LLIBRES
EL PROPER DIMECRES DIA 15, ASSEMBLEA GENERAL DE
L’AMPA PER INFORMAR SOBRE LA XARXA LLIBRES.
IMPORTANTÍSSIM ASSISTIR!!!!!
Serà en dos horaris per a que escolliu el que més us convinga:
 A LES 13 H
 A LES 18:30 H
LA REUNIÓ ÉS PER A TOTES LES FAMÍLIES
DE 5 ANYS FINS A 6é.

FINS PROMPTE!!!!
Des de El Full volem acomiadarnos d’uns alumnes que ens
deixen per anar a altra escola.
Són: Mariam Kellel de 1r C,
Maroua El Hatit de 3r B, Samya
El Hatit de 4t A i Houari Kellel
de 5é A.
Que tingueu molta sort!!!!!!

AMPA
Festa fi de curs: Serà el proper divendres dia 17
Recordeu que per al sopar de la festa fi de curs, cal portar-ho tot (el
sopar i la beguda) o siga un píc-nic complet.
A més a més com tots els anys es demana a totes les famílies que
pensen vindre al sopar que cal (és necessari) portar tauleta i cadires.
RECOMANACIONS I NORMES DE FUNCIONAMENT DURANT LA FESTA:
 NO PORTAR PISTOLES D’AIGUA, si fóra el cas es demanarà que ixquen de l’escola.
 Al recinte escolar no es pot fumar i tampoc poden entrar animals.
 En acabar de sopar, per favor tireu les deixalles als contenidors junt a l’aparcament.

ESCOLA EN MARXA
ESCOLETES MATINERES
Tenim propostes al Consell Escolar i en decidir-ho us
passarem la informació.
TRANSPORT MUNICIPAL
Estem esperant la informació des de l’Ajuntament, us
mantindrem informats.
BEQUES DE MENJADOR
Encara estem esperant la convocatòria, esteu alerta
que serà d’avui per demà. Us avisarem urgentment.
INFORME MÈDIC ESCOLAR (Alumnat de 5 anys)
En quan es puga cal facilitar al despatx un certificat
metge actualitzat per a passar a 1r de Primària.

TEATRE DE LES
FAMÍLIES
El proper dimarts dia 14, familiars de
l’escola ens representaran l’obra “Fem
més que fem” dins del projecte de la
Setmana Cultural sobre el medi ambient.
De matí ens la
representaran a tot
l’alumnat
i
de
vesprada a les 18 h
per a totes les
famílies.

MATRICULACIÓ
El dia 14 estaran les llistes definitives, i del 17 al 29 es confirmarà la matrícula. La
reunió inicial de cara al proper curs la farem els primers dies de juliol.

PER A PENSAR
“Si el poble valencià esguarda amb
amor la seua pròpia identitat,
manté la llengua i n’incrementa el
seu ús com a llengua de
comunicació, la pervivència del
valencià quedarà assegurada”.
Enric Valor

FELICITACIONS
Volem donar les gràcies a Luís, el
conserge “nou”, que aquesta setmana
que acabem ens ha acompanyat i
ajudat amb la seua feina. Gràcies.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Taps: no cal que en porteu, ja ho
reiniciem al setembre.
Roba perduda: Durant la propera
setmana tindrem exposada tota la
roba perduda que hi ha als vestuaris,
al final de la setmana la donarem al
contenidor de roba solidària que hi ha
junt a l’EPA de Catarroja.

Cal dir:
COMPTE BANCARI
No
CONTER BANCARI

DE PART DEL
DIRECTOR
Com a Director de l’escola us informe
que la presidenta de l’AMPA i la
secretària van presentar la seua
dimissió fa uns dies.
Mitjançant el nostre Full vull donar-los
les gràcies a Verònica i Cristina per la
seua feina i treball organitzant molts
protocols de funcionament de l’AMPA.
Aquesta feina ha estat voluntària i
altruista i com sol passar invisible.
Moltíssimes gràcies per tot.

ACTIVITATS
CULTURALS I ESPORTIVES
TALLER DE CERÀMICA (d’autor i clàssica):
ANTONIA
ALAPONT
mare
d’un
exalumne de l’escola.
Si necessiteu informació al respecte
consulteu
al
web
www.antoniaalapont.com
o al tf 686.641.638
CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA
CATARROJA
Realitzaran el seu primer Campus
enguany a Catarroja. Si voleu més
informació podeu contactar al telèfon de
Sara 656182739.

CINEMA A L’ESCOLA
La Comissió de Somnis Màgics té el gust de
convidar-vos a que gaudiu amb nosaltres del
visionat de la pel·li “ La cançó del mar” esta nit.
No ho dubtes i vine tenim una sorpresa per a
tots!!!!

Dia: 10 de juny. Hora: 21:15
ENTRADA PER LA PORTA DE FLORIDA

