L'AGENDA

-------

FIRA DE NADAL
Dia: 10 de desembre
Hora: De 4 a 7 de la tarda
Lloc: A la plaça Major
Participarem a la Fira de Nadal que
organitza l’Imagina’t. Els beneficis seran
per a col·laborar en la construcció
d’una casa-escola a Siem Reap
(Cambodja)
JUNTA DE L’AMPA
Dia: Dimecres 14 de desembre
Hora: A les 5 de la tarda
TOTS el socis hi sou convidats.
XERRADA “FER DE PARES, UN
TREBALL EN EQUIP”
a càrrec de Núria Ribera
Dia: Dijous 15 de desembre
Hora: A les 5 de la tarda
Lloc: Al menjador
CANTEM AL CONCERT?
L'Ampa us convoca a tots els pares i
mares a preparar una cancó pel concert
de Nadal de l'escola.
Dia: 16 de desembre
Hora: A ¾ de cinc
Lloc: Al menjador.
Si teniu instruments no us oblideu de
portar-los.

LLIURAMENT D’NFORMES
Comunitat de Mitjans i Grans
Dia 16 de desembre
Comunitat de Petits
27 de gener
CONCERTS DE NADAL I D’HIVERN
Comunitat de Petits
Dia: 21 de desembre
Hora: A les 4 de la tarda
Lloc: Al menjador.
Comunitat de Mitjans i Grans
Dia: 22 de desembre
Hora: A les 4 de la tarda
Lloc: Al gimnàs.
Necessitem voluntaris per a preparar
l’espai. Veniu a les tres.
Els concerts són oberts a les famílies!
CUOTA DE L’AMPA
A mitjans de desembre es cobrarà la
segona part de la quota de l’Ampa a
aquelles famílies que van demanar el
cobrament fraccionat.
Les famílies que no hagueu facilitat les
dades bancàries les podeu fer arribar per
correu electrònic o a la bústia de l’Ampa.
DIES FESTIUS AL DESEMBRE
Us recordem que els dies 6, 7, 8 i 9 de
desembre no hi ha escola.
Començarem les vacances el dia 23 de
desembre i tornarem a l’escola el 9 de
gener.

COSES DE L’ÍTACA

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

REPORTATGE DE LA NOSTRA
ESCOLA
A la revista del novembre de “Cuadernos
de pedagogía” hi surt un reportatge de la
nostra escola el primer dia de curs.
Teniu l’enllaç al facebook de l’Ampa.
ACTES DEL CONSELL ESCOLAR
Aquest curs s’exposaran a les cartelleres
de l’escola totes les actes, així podrem
estar informats de tot el que s’hi parla i
s’acorda.
TENIU INSTRUMENTS MUSICALS?
En necessitem per l’ambient de música,
si en teniu i no els utilitzeu ens aniran de
primera. Poden ser de debó o de joguina
si són una mica bons.
MENJADOR ESCOLAR
Cal entendre que podem gaudir d’aquest
preu tan econòmic perquè hi ha dies que
es fan menys menús (perquè estan
malalts o no han vingut a l’escola) i un
dia va per l’altre. Per això és tan
important que posem la creu cada dia, és
com si posséssim el tiquet a la bústia,
però sense tanta feina.
Qui no pugui assumir aquest compromís
té l’opció de comprar el tiquet diari

CONVERSES EN FAMÍLIA
Dia: Divendres 16 de desembre
Hora: A les 8 del vespre
Lloc: A la sala de mestres de l’escola.
Trobada per a les famílies del primer any.
VOLS FER-TE SOCI DE L’AMPA? Una manera d’ajudar l’escola plena d’avantatges per a tu i els teus!

-------------------------------------------------No tinc talents especials, però sí sóc profundament curiós.
Albert Einstein (1879-1955) Científic.

