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Circular 11

Jornada continuada juny

29 de maig de 2018

Benvolgudes famílies,
Vos recordam que a partir del divendres 1 de juny la jornada lectiva serà
continuada.
Horari de classes de 9 a 14 h. Menjador: 14 a 15’00 h. (Infantil a les 13:30h)
Sortida Bus : 15, 30 h.
Les portes s’obriran a les 14’00h per la sortida de l’alumnat que no fa ús del
servei de menjador. Se tornaran a obrir de les 14’30 a les 15’30h , les famílies
que ho desitgeu podreu recollir els vostres infants que han quedat a dinar en el
menjador.
Aquest mes ja no hi ha extraescolars.
IMPORTANT :Dimecres 30 o dijous 31 heu d’avisar als coordinadors de
menjador (Claudio o na Marga) si els vostres fills/es deixaran de fer ús del
servei el mes de juny. Si no podeu venir, feu servir l’agenda i que ho mostrin.
El curs acabarà dia 22 de juny. Tornarem a fer la ja habitual *festa al vespre.
(*Més endavant enviarem circular amb el programa).
L’AMIPA organitza el pa amb oli i gelat, obsequiant amb 2 tiquets per família
soci. La resta de tiquets els podeu comprar al preu de 5,50€ entre dia 11 i
fins el 20 de juny a les 9h a na Silvia Jover i de 14h a 15:30h a n’Erina.
Atès que el projecte comú del centre ha estat aquest curs '17-'18 "Descobreix
el món", sol·licitem la vostra ajuda per poder realitzar una presentació
fotogràfica que serà projectada durant la festa del dia 22 de juny. Per a això, les
famílies
podeu
enviar
per
correu
electrònic
a
l'adreça
sesquarterades@gmail.com, abans del dia 15 de juny, fins a 4 fotografies
de llocs que hagueu visitat en algun dels vostres viatges, indicant el nom del
lloc que apareix en la imatge i el país on està situat.
Els butlletins els entregarem a les famílies dia 27 de juny. (Us podreu apuntar
als torns d’entrega a un horari penjat a la porta de l’aula dia 22 de juny)

