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JA ESTEM QUASI EN
FALLES!!!
Des de la Comissió de Màgics han
programat una globotada per meitat
matí del dia 15. També eixe dia, abans
del pati, es repartirà a les classes
xocolate i fartons per sucar.

“TROBADA D’ESCOLES
EN VALENCIÀ”
Ahir de vesprada, a Sedaví, es va
celebrar una reunió (com cada mes) per
organitzar les activitats de la trobada, que
serà el dia 23 d’abril (cercavila, tallers,
sopar, actuacions musicals, trobada
musical, volta a peu, premis Sambori...).
La nostra escola participa en totes les
activitats. Les samarretes estaran per a
després de Pasqua.

ESCOLA VIVA
Mones de Pasqua

No hi ha classe el 16, 17 i 18. Tornem
a classe el dilluns 21 de març. A punt
per començar la primavera.
Es recorda a tot
l’alumnat
(SEGONS
LA
NORMATIVA
VIGENT)
QUE
AL RECINTE DE
L’ESCOLA
NO
ES
PODEN
TIRAR
PETARDS.

REFRANY DE MARÇ:
“Març marcedor,
de nit fa fred i de dia calor”.

El dimecres
passat
l’alumnat de 1r
i 2n va realitzar
dins de classe
les mones de
Pasqua.
Va ser possible gràcies al treball de moltes
persones apart de les mestres: el Forn de
Molinos que ens prepara tots els ingredients i
ens les cou, i les mares delegades que les
transporten al forn per a coure-les així com
després recollir-les.
Assemblea de delegats/ades
Es va celebrar ahir dijous.
Setmana Cultural (Medi ambient)
Està prevista per a la setmana del 2 al 6 de
maig.
Podeu aprofitar les vacances per fer fotografies
de punts negres i punts verds de la població.
Portes obertes
Ahir dijous, dia 10 de març, de matí durant les
classes i per la vesprada en acabar-les, vam
tenir l’activitat de portes obertes amb famílies
amb fills/es nascuts l’any 2013.

PER A PENSAR

Cal dir:

“Ser donant no passa de moda.

GUARET

Dóna sang, salva 3 vides”

No

BARBEX

FELICITACIONS
A les 12 persones adultes que van vindre el
passat dissabte, dia 5, a pintar els puntets a
l’entrada de 5 anys, la base del penell i els 2
cartells de la nostra frase per a la convivència
“La diferència ens enriqueix i el respecte ens
uneix”.
També volem felicitar des de El Full a dos alumnes que
van estar el passat 6 de març a Alacant, al Campionat
Autonòmic de natació, i van guanyar unes medalles.
Jorge Sanz de 4t A: medalla d’argent 50 m remolc de
maniquí amb aletes. Aleví masculí.
Jorge Sanz de 4t A i Aitor Rengel de 3r A: medalla de
bronze en relleus 4 x 12,50 m remolc maniquí. Aleví
masculí.

PER A TOTES LES
FAMÍLIES DE L’ESCOLA:
Us recordem unes coses que ja deurien
estar assumides dins de l’organització
de l’escola:
 No es deu passar pel mig de la pista
de futbet, doncs és zona de joc. Cal
passar pel voltant del seu perímetre
(també per evitar accidents).
 Us demanem que amb els vostres
fills respecteu les normes d’utilització
dels parcs i rampes dins de les edats
indicades.
 També cal que els orienteu a utilitzar
les papereres.
 No entrar a les zones enjardinades.
Tots aquests hàbits els treballem a
l’escola i us demanem la vostra
col·laboració en la mateixa línia.
 NO ES POT FUMAR DINS DEL
RECINTE
ESCOLAR
(al
pati
tampoc).

NEU A L’ESCOLA
Des de la Comissió de Màgics han fet possible
que el somni de tindre neu a l’escola siga una
realitat.
Durant aquesta setmana tot l’alumnat ha estat
tirant-se per les rampes amb uns sacs.
El dilluns podran visitar un paisatge hivernal al
gimnàs, on podran jugar amb la neu i fer-se
fotografies.
També podran tocar neu màgica que han portat
de l’Antàrtida per a nosaltres.

NOTES DE LA SEGONA AVALUACIÓ
Es lliuraran abans de les vacances de Pasqua.

