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CINEMA A L’ESCOLA
La Comissió de Somnis Màgics té el gust de
convidar-vos el proper dia 10 de juny a
gaudir de la pel·li “ La cançó del mar”. Vols
gaudir del cinema a l’escola? Vols gaudir del
cinema en valencià? Vols sopar al cinema
de l’escola?
No ho dubtes i vine tenim
una sorpresa per a tots!!!!
Recorda:
Dia: 10 de juny. Hora: 21:15

HORARI DEL MES DE JUNY
A partir del DIMECRES 1 de juny:
Seguirem l’horari especial de jornada
matinal. Serà des de les 9 fins les 13 hores,
amb un temps de descans (com la resta de
l’any) d’11 a 11’30 hores.
A les 13 hores serà l’eixida de classe de tot
l’alumnat (d’Educació Infantil i
de
Primària).
L’alumnat que es quede al menjador dinarà
sobre les 13’30 hores i tindrà l’eixida de
l’escola entre les 14’30 i les 14’45 hores.
RECORDATORI PER AL PATI:
Encara que a l’alumnat li recomanem estar
més a l’ombra, ells volen estar a qualsevol
lloc; per tal de protegir-se del sol TORNEM
A RECOMANAR que porten una gorreta
(amb el nom i curs posat dins).

PLA DE JUNY
Durant el mes de juny, tenim programades
moltes activitats apart de les classes:
 L’alumnat de 5é, 6é, Educació Infantil 3, 4, i
5 anys realitzaran les seues eixides de fi
de curs.
 El dia 14, a la Casa de la Cultura, el grup
de teatre de les mares ens representarà
una obra relacionada amb la setmana del
medi ambient amb el títol “Fem més que
fem”.
 El dia 20 l’alumnat de 4t, també a la Casa
de la Cultura, ens representarà l’obra
“L’últim bosc”.
 L’alumnat de 6é representarà el circ, el dia
21 de matí.
 El divendres dia 10 tenim cinema a la
fresca, per la nit al pati.
 Festa fi de curs el divendres dia 17 de
vesprada i nit.

ESCOLA VIVA
JORNADES D’EXPRESSIÓ DE 2ns: Ahir dijous dia 26 pel matí, ens van oferir a tot
l’alumnat de l’escola la representació de l’obra “L’aneguet lleig” i per la vesprada per
a les famílies. Moltes gràcies.
GRUPS INTERACTIUS A NINOS: L’alumnat de 4 anys va estar ahir dijous a Ninos fent
grups interactius.

Cal dir:
ORONETA
No

PER A PENSAR
“Es necessiten dos anys per aprendre
a parlar i seixanta per aprendre a
callar”.
Ernest Hemingway

GOLONDRINA

INFORMACIÓ DES DE L’ESCOLA

AGENDA CULTURAL

Noves matrícules: Les llistes provisionals
d’admesos eixiran el dijous, 2 de juny.
Certificat mèdic de tot l’alumnat: Quan feu una
revisió al metge dels vostres fills/es demaneu un
certificat en eixa data i ens el passeu al despatx per
tal que estiga actualitzat.
RELIGIÓ / ALTERNATIVA: Si penseu canviar
alguna opció, abans de fi de curs és el moment per
a sol·licitar-ho. A setembre NO es pot realitzar cap
canvi.
Beques de menjador: Encara no han arribat, us
avisarem en quan estiguen per a sol·licitar.

Volta a peu a Massanassa: Dissabte
4 de matí, a les 11 h, per als xiquets i
de vesprada, a les 19 h, per als adults.
Inscripcions
per
a
adults
www.collaelparotet.org .
Els xiquets/es allí mateix fins les 10:30
h.
Expo ciència: Dissabte al Parc
Científic de la Universitat de València.
Campus Burjassot-Paterna.
De 10 a 14 h. Hi haurà moltes
activitats: www.expociencia.org

FELICITACIONS








Els xiquets i les xiquetes de 2n i les seues mestres
volem agrair la col·laboració de les famílies en la
confecció de les disfresses. Així mateix, volem agrair
la col·laboració de les nostres companyes
especialistes, que ens han ajudat durant la
preparació de l'obra. Volem agrair especialment la
col·laboració de Toni Benavent (pare de Sara i de
Carme) i del seu amic David Alapont , que ens han
regalat la música i ens han ajudat a cantar les
cançons. I de Ruth (mare d'Alex i d'Izan) que ens ha
fet de reportera. Moltes gràcies!
A tot l’equip del menjador: Educadores i cuineres que ens han cuidat a tots els
comensals al llarg del curs. Moltes gràcies a les cuineres pel menjar tant bo que ens
fan.
Als delegats de les classes de Primària, que han assistit a les assemblees de
delegats cada 3 setmanes. Ahir vam celebrar la darrera assemblea d’aquest curs.
Berenar Solidari: Ahir es va repartir el darrer berenar solidari de l’AMPA. Moltes
gràcies als equips de mares i pares que els han preparat durant tot el curs, i a totes
les famílies que heu comprat els berenars i ajudat amb la vostra aportació a l’AMPA.
Felicitacions per haver participat en la gravació d’un vídeo per a la matriculació en
valencià, gràcies a Victòria i Inés Miguel, Joan i Laia Rios, Neus i Mireia Leal, Pau
Vilches, Joan Marí, Pau Matoses, Laura Vila, Ferran Bellot i Dídac Royo.
A Neus Leal de 1r B per haver quedat guanyadora de la seua categoria a la cursa
del dissabte passat a la Rambleta.

ESCOLA D’ESTIU
Des de l’Associació Veles i Vents, l’Escoleta en Tirereta organitza l’escola d’estiu a la nostra
escola. Del 22 de juny al 31 de juliol. Per a més informació podeu preguntar al despatx.

