L'AGENDA

-------

COLÒNIES

CARNESTOLTES

Els nens de la Comunitat de Mitjans

Hi ha hagut un grup de mares que s’han

LOTERIA DE NADAL

aniran de colònies del 18 al 20 de febrer

decidit a organitzar el Carnestoltes i a la

Ja hem començat a tornar els diners de

a Juneda.

reunió que van fer van decidir que farem

la loteria però ho farem dos dies més:

una comparsa sobre els contes infantils.

Els divendres 1 i 15 de febrer de 4 a 2/4

DIES FESTIUS

Els pares anirem disfressats de conte “El

de 5 a la nova sala de l’Ampa.

21 de febrer - Festa de la Llum.

Patufet” i els nens poden anar del

Els diners que no els reclami ningú

22 de febrer – Festa de lliure disposició.

personatge de conte que més els hi

serviran per a comprar arbres per al pati
de l’escola.

VISITES A ALTRES ESCOLES
Aprofitant que el 21 i 22 són dies feiners

agradi
Recordeu que la Rua del Carnestoltes és
el dia 10 a 2/4 de 12 i ens trobarem

SORTIDES

fora de Manresa, alguns mestres anirem

Comunitat de Mitjans

a veure un parell d'escoles de Madrid per

6 i 7 de febrer sortida al Conservatori a

la singularitat del seu projecte educatiu.

veure un espectacles de dansa.

Esperem que sigui un viatge que ens

SAMARRETES DE L’ESCOLA

Comunitat de Grans

aporti més coneixement i noves mirades

Encara ens queden samarretes de

Alumnes de 4rt

educatives.

l’escola de totes les talles.

18 de febrer Caminada per la Sèquia.
Alumnes de 5è
19 de febrer al Cosmocaixa (Barcelona).
1 de març “La misteriosa història de Mrs.
Snow”, espectacle de màgia.
JUNTA DE L’AMPA
Dia: Dimecres 13 de febrer
Hora:A ¼ de 5
Lloc: Sala de l’Ampa.

CONVERSES EN FAMÍLIA

aproximadament una hora abans a
Correus.

Demaneu-les a la Comissió de
finançament haraying@hotmail.com

Dia: Divendres 1 de març.
Hora: De 8 a 11 del vespre.

BANC D’ALIMENTS

Lloc: A l’escola.

Podeu portar aliments amb caducitat

COSES DE L’ÍTACA

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

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

mitja o llarga a la sala de l’Ampa de
l’escola els matins: dilluns, dimarts i
divendres de les 9 a 2/4 de 10. I a les
tardes: divendres d’1/4 de 5 a ¾ de 5.
Preguem discreció davant dels nens/es.

Les escollides a formar part del Consell
XERRADA SEXUALITAT INFANTIL

escolar han estat: La Sònia Massana i la

MENJADOR

El dia 15 de febrer a 2/4 de 5 al gimnàs

Feola Van Heuvelen.

Consulteu els menús a la web!

de l’escola, a càrrec de la psicòloga

Moltes gràcies a totes les candidates i a

Si teniu algun dubte del menjador podeu

Anna Sàlvia.

tots els que vau anar a votar.

trucar de 9 del matí a 4 de la tarda al

Hi haurà servei de monitoratge.

telèfon 662 15 81 63.

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

