L'AGENDA

LOTERIA DE CAP D’ANY

LLIURAMENT D’INFORMES

Recordeu que el dia 4 de desembre és l’últim

El dia 19 per a les C.de Mitjans i Grans.

MERCAT SOLIDARI

dia per comprar la loteria d’aquest any.

CELEBRACIÓ D’ANIVERSARIS

La Comissió Solidària organitzarà aquest curs

Podeu venir a la sala de la Cafi el dilluns 1 de

Els alumnes de les comunitats de Petis i Mitjans

un Mercat Solidari cada últim divendres del

desembre a de 4 a 2/4 de 5 i el mateix dijous

celebraran els aniversaris el dilluns 22 de

mes. El del mes de novembre es va anul·lar per

dia 4 de 9 a 2/4 de 10 i de 4 a 2/4 de 5 de la

desembre.

pluja així que es farà el dia 5 de desembre.

tarda. O us podeu posar en contacte amb:

Us convidem a portar-hi roba que ja no utilitzeu.

Noèlia 680184622 / joaninoe@yahoo.com

COSES DE L’ÍTACA

Farem xocolatada així que si podeu portar llet i

Gemma 655724897 / haraying@hotmail.com

xocolata els beneficis del mercat seran nets.

Domingo 686522918 / vikingo-70@hotmail.com

Ho podeu portar al matí a la Isa.

SORTIDA GRANS AL TEATRE

DILLUNS DE LA CAFI

10 de desembre – Teatre ”Cube”

Com cada quinze dies estarem a la vostra

FESTA DE BENVINGUDA

disposició als patis per explicar-vos quines

Totes les famílies noves de l'escola juntament

tasques podeu fer per col·laborar amb

amb els seus fills i filles estan convidades el

nosaltres.

proper dimecres dia 10 de desembre a les 4, al

Aquest mes hi serem els dies 1 i 15 de

gimnàs de l'escola.

desembre a les 4 de la tarda.

El propòsit és donar-los la benvinguda,

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

amb un petit berenar i acompanyar en tot allò

Recordeu que heu de fer el segon pagament,

que volen saber.

60€ per activitat i per nen.

La Cafi, explicarà què és i fa i per a qui.

Les famílies que faran ús de la piscina

ACTIVITATS ALUMNES DE 5è

municipal durant el 2on trimestre també hauran

Un any més els alumnes de 5è preparen les

de fer l'ingrés de 78 € indicant PISCINA+ Nom

seves colònies i per a guanyar diners estan

del nen/a

organitzant diferents activitats.

Podeu fer-ho entre l’1 i el 10 de desembre.

El dissabte 13 de desembre participaran a la

XERRADA MERCE TRAVESSET

Fira de Nadal que es fa al pati del Kursaal de 5

El dia 2 de desembre a les 6 de la tarda hi

a 8 de la tarda.

haurà una xerrada a l’escola de la Mercè

El dilluns 22 a les 4 faran un Tómbola al pati de

Travesset, psicòloga, amb el títol

l’escola.

”Pensar amb el cor, sentir amb la ment”.

SETMANA DE NADAL

Hi haurà monitoratge gratuït pels infants,

Els alumnes de la Comunitat de Mitjans

penseu a avisar a la Isa, teniu temps fins a les 5

celebraran el Nadal del 15 al 23 de desembre.

del dia abans.

El divendres 19 els alumnes de la Comunitat de

DIES FESTIUS

Grans faran el Concert de Nadal per a les

8 de desembre - Dia de la Immaculada.

seves famílies. Serà a 2/4 de 4.

9 de desembre – Festiu de lliure disposició.

El dimarts 23 de desembre a les 4 de la tarda

24 de desembre al 7 de gener – Nadal.

Torronada de la Cafi.

--------

-------------NOU CONSELL ESCOLAR
Les votacions per part dels pares van donar
com a guanyadores a la Gemma Puig i a la
Sara Calsina.
Volem agraïr als altres pares que s’hi van
presentar que ho fessin i també a tots els
que hi vau participar.
El dia 17 de desembre es constituirà el nou
Consell escolar.
BANC D’ALIMENTS
Us recordem que a l’escola funciona un
Banc d’aliments destinat a les famílies que
ho necessiten de l’escola. Hi podeu portar:
Conserves.
Aliments secs.
Llet.
Esmorzars.
Ho podeu portar al matí a la Isa.
MILLORES VIÀRIES A L’ESCOLA
Desde principi de curs estem treballant amb
l’Ajuntament per a millorar els accessos
a l’escola.
Us volem recordar que aparcant bé millorem la
visibilitat dels vehicles que circulen a la vora de
l’escola, així que si aparquem als llocs que no
estan destinats als vehicles entorpim que
conductors i vianants circulem amb seguretat.
Si no en trobeu a la vora recordeu que hi ha
una zona d’aparcament a pocs minuts a peu,
passant pel caminet de darrera l’escola, al
carrer Sant Cristòfol.

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

