L'AGENDA

-------

FESTA D’HIVERN

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS

La Comunitat de Petits celebrarà la festa

Des d’aquesta comissió ens demanen

JUNTA DE L’AMPA

del 30 de gener al 3 de febrer.

col·laboració per a seguir treballant de

Dia: Dimecres 11 de gener

El divendres dia 13 hi haurà la reunió

cara al curs que ve.

Lloc: Sala de l’Ampa

per a preparar els tallers, si voleu hi

Hora: A les 7 de la tarda.

podeu col·laborar.

RECICLATGE A L’ESCOLA

El dimarts 31 faran una sortida matinal i

Us recordem que tot i que l’escola hi està

CONVERSES EN FAMÍLIA

caldran acompanyants.

al darrera encara no tenim papereres de

Dia: 3 de febrer.

El divendres 3 de febrer, si hi ha neu al

reciclatge a l’escola i al pati només hi ha

Hora: A les 8 del vespre.

Port del Compte, els grans de la

les que teníem. Us agraïm la vostra

Lloc: A la sala de mestres de l’escola.

Comunitat de Petits (5 anys), aniran a

paciència i col·laboració.

passar el dia a la neu. També caldran
LLIURAMENT D’INFORMES

acompanyants.

CARNESTOLTES

Comunitat de Petits, el divendres 27 de

RECORDEU:

Estem preparant una comparsa pel dia

gener.

Cada setmana heu de recollir els llençols

de Carnestoltes. Podeu votar la disfressa

i els pitets dels vostres fills per rentar.

al facebook o donar el vostre vot a la

ANEM A LA PISCINA
A partir del dia 13 els nens de la
Comunitat de Mitjans aniran a la piscina
cada divendres al matí durant aquest
trimestre .
Han de portar una motxilla amb
banyador, xancletes, gorro i tovallola. Si
ho necessiten ulleres d’aigua.
MATINAL DE TREBALL
Dia: Dissabte 28 de gener al matí.
Desde l’escola i l’Ampa plantegem fer un
dia especial de treball per a cobrir
algunes de les necessitats que hi ha a
l’escola. Es tracta d’arreglar, fer, ordenar,
organitzar...espais i materials de l’escola.
Un matí, en què fent tot tipus de tasques
ens sentim que formem part d’una
comunitat i ens reconeixem i ens ho
passem bé junts, amb la familia i els
companys.
Farem un esmorzar per agafar forces o
recuperar-les.

Comissió de festes.

COSES DE L’ÍTACA

-------------

joelparedelau@hotmail.com
CONCERTS DE NADAL I D’HIVERN
Gràcies perquè novament la Comunitat

TENIM UNA NOVA COMISSIÓ!

educativa dels adults hem fet possible

TENDRESA I VALENTIA és el lema que

uns concerts entranyables.

han triat des d’aquesta comissió que s’ha
creat per AJUDAR desde l’escola,
educant als nostres fills amb l’exemple.
Ja han fet algunes activitats i en
preparen altres per a recaptar diners per
a col·laborar amb el projecte “Un lápiz,
un dibujo” una ONG que vol construir
una Casa-Escola a Cambodja per tal de
treure del carrer a nens i nenes que es
troben en condicions molt precáries.
També es crearà un Banc d’Aliments per
a famílies de l’escola i es muntarà un
servei d’Assessorament per a tramitar

A tots i a totes, GRÀCIES per la quantitat
de feina feta: comunicació, decoració, so,
acompanyament instrumental, posada de
cadires, filmacions, fotos, neteja,
endreça...

ajuts, beques i similar.
Aquesta comissió esta formada per la
Mónica Durán, l’Alba Bernardich, la
Montse Corral i el Jose.A.Fernández.

-------------------------------------------------Ningú sap del que és capaç fins que ho intenta.

Publio Siro (Siglo I AC-?) Poeta dramàtic romà.

