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ESCOLA VIVA
 JORNADES D’EXPRESSIÓ DE MARES I PARES: El dimarts passat van representar
l’obra “FEM MÉS QUE FEM” per completar la setmana cultural al voltant del medi
ambient. La van representar 2 vegades de matí per a tot l’alumnat i 1 de vesprada per a
les famílies. Moltíssimes gràcies.
 El dilluns dia 13 l’alumnat de 3 anys se’n va anar al parc de tràfic de l’Osito a l’Eliana.
 EL DARRER FULL serà el dimarts dia 21, per tancar el curs com cal.

MATRICULACIÓ

ESCOLA EN MARXA

El dia 14 van eixir les
llistes definitives i del 17
al 29 cal confirmar la
matrícula. La reunió
inicial de cara al proper
curs es realitzarà el
dijous dia 7 de juliol.

ESCOLETES MATINERES:
Si algú necessita
informació sobre l’Escoleta Matinera que passe pel
despatx i li la facilitarem.
TRANSPORT MUNICIPAL: Continuem a l’espera de
la informació des de l’Ajuntament, us mantindrem
informats.
BEQUES DE MENJADOR: Continuem esperant la
convocatòria, esteu alerta que serà d’avui per demà.
Us avisarem urgentment.

FELICITACIONS:
-

Volem donar les gràcies a Juan Carlos, el conserge, que ens ha acompanyat fins avui
dia 16 de juny.
Felicitem a tot l’equip del teatre de mares i pares pel seu treball en la representació de
l’obra “Fem més que fem”:
Gema (mare de Tristán de 1r B i Eidan de 4 anys A), Ana (mare de Paola de 6é C i
Noèlia de 1r A), Eva (mare d’Ana Mª de 6é C i Núria de 2n A), Puri (mare de Toni de 1r
A), Carolina (mare de Carola de 2n B), Clara (mare de Victòria de 1r A i Inés de 4t A),
Vanessa (mare de Carlos de 1r B), Enrique (pare de Núria de 5 anys A), Àngel (pare de
Noèlia Soria de 2n A), Carolina Guillem (mare de Gal·la de 2n A i Olivier de 2n B), Fani
Alfonso (mare d’exalumnes de l’escola) i José Aliena (voluntari de l’escola).
També volem felicitar a les alumnes que han actuat amb el
grup: Inés de 4t A, Paola de 6é C, Ana de 6é C i Claudia
(exalumna i filla de Fani Alfonso).
A Xavi (pare de Neus de 1r B i Mireia de 4 anys A) per
gravar les cançons i a Núria que era la veu en off i la que
posava la música.

Cal dir:

PER A PENSAR
“Fent camí s’arriba a la fi”.
Popular

GAVINA
No
GAVIOTA

AMPA
Festa fi de curs:
Serà demà mateix, divendres dia 17.
Per al sopar de la festa fi de curs, cal portar-ho tot (el sopar i la beguda) o siga un
pic-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, doncs des del consell
escolar ja fa 9 anys s’acordà que no es trauran ni cadires ni taules del menjador
de l’escola. Sols en tenim per a l’alumnat de 6é que acaba a l’escola i els mestres.
RECOMANACIONS I NORMES DE FUNCIONAMENT DURANT LA FESTA:
 NO PORTAR PISTOLES D’AIGUA, si fóra el cas
es demanarà que ixquen de l’escola. Eduquem en
l’estalvi d’aigua.
 Al recinte escolar no es pot fumar.
 No es poden entrar animals.
 En acabar de sopar, per favor tireu les deixalles
als contenidors junt a l’aparcament.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

INFORME
MÈDIC ESCOLAR
(Alumnat de 5 anys)
Si teniu el fill o filla a 5 anys, i encara no
heu portat l’informe mèdic actual, cal
que ho feu aviat. És necessari per a
passar a Primària.

