Benvolgudes famílies:
El Nadal ja és aquí, i us volem informar d'algunes de les activitats i esdeveniments que
durem a terme a l'escola:
–
–
–
–
–

–

Dijous 15: Des de la Comissió de solidaritat s'ha organitzat el muntatge a l'entrada de
l'escola d'una paradeta de s'Altra Senalla amb productes de comerç just, per tal de
fomentar el consum responsable.
Divendres 16: Festa Nadalenca organitzada per l'APIMA. Començarà a les 15:30 i heu
d'acompanyar i estar amb els vostres fills i filles si hi voleu assistir.
Dilluns 19 i dimarts 20: Exhibició de teatre dels alumnes de secundària.
Dilluns 19: Lliurament d'informes de primària.
Dimecres 21:
– Visita dels Patges Reials al gimnàs de l'escola.
– Exhibició de teatre per part dels alumnes que fan aquesta extraescolar.
– Es serviran postres especials nadalenques als alumnes que queden al menjador.
Dijous 22:
– Teresetes pels alumnes d'infantil al gimnàs de l'escola.
El preu de l'actuació és de 2,25 euros. L'APIMA en subvencionarà la totalitat pels
associats.
– Visita al cinema dels alumnes de primària:
– De 1r a 4rt: “Un gat a París”, al cinema Ocimax.
– De 5è a 6è: “Tintín”, Al cinema Ocimax.
El preu de la visita al cinema és de 6,40 euros.

La jornada acaba dijous 22 de desembre a les 15:00, i no hi haurà extraescolars ni servei de
guarderia a l'horabaixa, per tant recordau que aquest dia l'escola es tancarà a les 15:00h. El dia 9 de
gener tornarem a les aules, tots amb les energies renovades d'un nou any.
Us desitjam unes bones Festes de Nadal, i que tengueu un molt bon any 2012, en el qual
poguem celebrar tots plegats el 30è aniversari de la nostra escola.
Bon Nadal a tothom!!!!!
L'equip d'Aula Balear
________________________________________________________________________________
Si el vostre fill o filla no ha d'assistir al cinema o a les teresetes, heu d'emplenar i lliurar a la
tutora la següent nota abans del dilluns dia 19:
El meu fill/a no assistirà al Cinema/Representació de teresetes el dia 22 desembre de 2011.
Nom i signatura del pare/mare/tutor legal ................................................................

