L'AGENDA

-------

FIRA DE NADAL I TÓMBOLA

GOSPEL EN FAMÍLIA

Els nens i nenes de 5è estan preparant

Us recordem que s’ha obert la inscripció per

FESTES I VACANCES

activitats per a treure beneficis per a poder

aquesta extraescolar que es farà a partir del

6 de Desembre

anar de colònies.

mes de gener. Us recordem que el preu és

NADAL: 23 de desembre a 7 de gener.

Un any més participaran a la Fira de Nadal

20€ mensuals per a tota la família i que es

que és el dia 14 de desembre a la tarda al

farà els divendres de 4 a 5 de la tarda.

JUNTA DE L’AMPA

pati del Kursaal de Manresa.

És una activitat dirigida a nens i nenes a partir

Dilluns dia 9 de desembre a ¼ de 5

I també estan preparant una tómbola que es

de P5 i un adult acompanyant. Si hi esteu

TOTS els socis hi sou convidats.

farà el dia 13 de desembre a l’escola.

interessats poseu-vos en contacte amb la

Hi podem participar de dues maneres, una és

Maribel maribelgomez1994@hotmail.com

CONVERSES EN FAMÍLIA

portant objectes, que no siguin ni joguines, ni

Dia: Divendres 13 de desembre.

menjar, ni roba, i deixant-les a les caixes que

PATIS

hi han a l’escola, i l’altre és participant-hi el

Fora de l’horari escolar les famílies són les

dia de la tómbola.

responsables del seu bon ús. Els nens no es

Hora: De 8 a 11 del vespre.
Lloc: A la sala de mestres.

poden quedar sols i hem de respectar als
CONCERT DE NADAL

altres, als edificis i l’entorn.

Els alumnes de la Comunitat de Grans ens

En el cas contrari, els patis quedaran tancats

aniversaris dels nens i nenes de les

oferiran el Concert de Nadal el divendres 20

a partir de les 4.

Comunitats de Petits i Mitjans d’aquest mes.

de desembre a les 3 de la tarda.

ANIVERSARIS
El dia 13 de desembre es celebraran els

MERCAT DE SEGONA MÀ

Només hi podran assistir les famílies dels

BANC D’ALIMENTS

alumnes d’aquesta comunitat.

Torna a fer falta menjar pel banc d’aliments
de l’escola, el que més necessitem és llet,

El divendres dia 13 es vol fer un mercat, per
això la Comissió Solidària ens demana
col·laboració per portar joguines, roba i
sabates que estiguin en bon estat. Ho podeu
portar a la sala de l’Ampa els dilluns a partir
de les 9 i els divendres a partir de les 4.

EXCURSIONS AMB FAMÍLIA

BERENAR DE NADAL

galetes, cereals per esmorzar, tomàquet,

El mateix divendres 20 a les 4 de la tarda

pasta, arròs, oli, sucs, tonyina, llenties,

farem una festa per acabar l’any.

cigrons...

Cantarem una cançó i encendrem unes

L’horari de recollida és dilluns a les 9 del matí

espelmes per a desitjar-nos unes

i divendres a les 4 de la tarda.

Bones Festes, estigueu atents a les

Preguem discreció davant dels nens/es.

instruccions. Tots hi sou convidats!

L’escola recomana

El diumenge 15 de desembre es farà la
tercera excursió en família a Montserrat.
Per anar-hi poseu-vos en contacte amb la
Montse Corral m17corral@yahoo.com
ENTREGA D’INFORMES

COSES DE L’ÍTACA

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

-----------EDUCACIÓ EN VALORS,
EL REPTE DEL S. XXI

LOTERIA DE NADAL

A càrrec de Mercè Conangla, manresana,

Comunitat de Mitjans i Grans

Aquest any el nostre número és el 74.968.

escriptora i formadora en temàtiques

Dijous 19 de desembre

Per comprar-los us podeu dirigir a la Noelia

d’educació emocional

Comunitat de Petits

Guarido, a la Gemma Garcia o a la sala de

Dimarts, 10 de desembre - 19.30 h

17 de gener

l’Ampa .

Auditori de la Plana de l’Om.

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

