CURS 2019-2020
OCTUBRE

FULL INFORMATIU 1
Benvolgudes famílies,
Us donem la benvinguda al nou curs escolar i us convidem a participar activament de la vida
del centre. Així mateix us animem a que continueu col·laborant en aquest projecte d’escola
pública, oberta, activa i de qualitat.
Aquest full mensual pretén donar-vos un seguit d’informacions sobre diferents aspectes del
funcionament o activitats que es realitzen a l’escola.
Igual que el curs anterior només tindrem l’ administrativa ( Mª Carme Torras) els dilluns ,
dimecres i els divendres quinzenalment.

VISITES I SORTIDES AL MES D’OCTUBRE
P3→ 21 d’octubre . Sortida a la Font de Can Rull (matí)
P4 → 28 d’octubre . Sortida al Trenet del Parc Catalunya i a la Font de Can Rull (matí)
1r → 25 d’octubre. Sortida al Parc Catalunya. (Matí)
2n→ 9 d’octubre. ”La Verema al Mogent”. Llinars del Vallès. (TOT EL DIA)
4t A→ 16 d’octubre. Sortida “Vegetació al Parc Catalunya”. Sabadell (Matí)
4t B→ 23 d’octubre. Sortida “Vegetació al Parc Catalunya”. Sabadell (Matí)
5è → 9 d’octubre. Visita a la depuradora de Sabadell (matí)
6è → 7 d’octubre. Xerrada “Internet segura”. A l’escola
SERVEI DE MENJADOR
Com ja sabeu “LA VOSTRA CUINA” és l’empresa responsable del servei de menjador de
l’escola.
La Lily és la coordinadora del menjador i disposa de tiquets per a usuaris esporàdics. Els
podeu comprar de dilluns a divendres de 9-10h. Cal deixar els tiquets a la bústia del
menjador de l’entrada de l’escola (la de color blanc), abans de les 10 h del mateix dia que es
faci ús del servei.

MENJADOR: ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
Persona de contacte: Lily Guernik
Telèfon: 672 24 30 86
Mail: canrull@vostracuina.com
HORARI AMPA
 Dilluns de 9 a 9:30 h del matí
 Dimarts i dimecres de 16:30 a 17 h de la tarda
DIES FESTIUS
Recordem que el dilluns 14 d’octubre és festiu .
BEQUES MATERIALS
Encara no ens ha arribat el llistat dels alumnes amb beca de material.

SEMPRE ESTEU A TEMPS DE REBRE EL FULL INFORMATIU PER CORREU
ELECTRÒNIC. NOMÉS HEU DE COMUNICAR-HO A DIRECCIÓ. GRÀCIES!

