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Setmana de berenars
Us recordem que els
berenars pels nens
que realitzen alguna
activitat extraescolar
es donaran del 3 al
10 de juny. Atesos
els diferents horaris
de
les
activitats
(migdia, tarda, ,...), es
donaran en dies i
hores diferents. Seran els següents:
• Escacs Hi haurà
dos grups:
− Als de 5è se’ls donarà el berenar el
dimarts 4 a les 17
h

−

Als de 1er, 2on,
3er i 4t se’ls donarà el dijous 6 a les
17 h

• Anglès Es donarà
després
de
la
demostració
(dimecres 5 a les 17
h ó a les 17,30 h

segons el grup).
• Teatre Al grup de
teatre de 3er a 6è
se’ls donarà el dilluns 10 al acabar
la classe, ja que el
darrer dia (3 de
Juny) s’ha fet la representació
• Resta de les activitats
Es donarà
aquella setmana (3
al 8 de juny) el
mateix dia de classe, a l’hora que acabin.

Activitats pel mes de juny:

2

- XIè Torneig de BQ

2

- Anglès

2

- Torneig Peona-Peó

2

-Festa de pares

2

Casal d’estiu

2

Canvi de monitor

2

Breus:
• Us esperem el dissabte 1
de juny a la festa
d’activitats extraescolars.
• Tots esteu convidats a la
representació de teatre
del dilluns 3 de juny.

Teatre
El dilluns dia 3 de
juny es farà la representació de teatre de
les activitats extraescolars. L’hora serà a
les 15’45 i el lloc la
parròquia de la Font
de’n Fargas (Sant
Antoni de Pàdua), al
C/Pedrell nº 64.

Ìndex:

Aquest any hi aniran
des de P5 fins a 6è.

temps a assistir a la
funció.

Encara que sigui en
horari escolar, animem a tots els pares,
mares, avis... I molt
especialment els familiars dels “actors”
que disposin de

D’aquesta manera
tindran una mostra
del que han estat
fent, durant el curs,
els alumnes inscrits a
aquesta activitat.

• Els pares interessats, ja
podeu inscriure els vostres fills al casal d’estiu
d’enguany.
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Activitats pel mes de juny
• XIè Torneig de bàsquet Us
recordem que el dia 1 de
juny hi ha el torneig de
bàsquet i d’activitats extraescolars en general, del
qual ja us vam informar en
el número anterior de les
“Fulles”.

17 h., i els de P5 a les 17,30
h.
• Torneig Peona-Peó (o PeóPeona) Com cada any, el
mes de juny se celebrarà

• Festa de pares Estava prevista per al dia 14 de juny,
però la coincidència amb el
darrer dia del Torneig Peópeona potser ens obligarà a
replantejar el dia. Us mantindrem informats

• Anglès
La demostració
d’aquesta activitat extraescolar serà el dimecres dia 6
de juny, a la mateixa escola.
Com ja vam dir en les anteriors “Fulles”, es faran dues
representacions corresponents als dos grups. Els
alumnes de P4 la faran a les

Casal d’estiu
El passat dijous 22 va tenir
lloc la reunió informativa del
casal d’estiu d’aquest any.
L’empresa contractada
aquest any es diu Pam-i-pipa
i, malgrat el seu nom, sembla
que té una trajectòria digna
de confiança.

Els que tinguin intenció
d’inscriure-s’hi, fins el dia 10
de juny poden demanar els
papers a l’Anna Saracho.
Al mes de juny, un cop finalitzat el període d’inscripció
es convocarà una reunió per
a tractar aspectes concrets
del casal

Canvi de monitor
A principis de maig, a Iniciació esportiva i psicomotricitat
a principis de maig es va haver de substuir el monitor
per qüestions laborals.
No obstant, sembla que
aquest canvi no va suposar
cap esforç d’adaptació per
als nens, que estan molt con-

aquest tradicional campionat d’escacs. El d’aquesta
edició se celebrarà a
l’escola Arc Iris els dies 31
de maig, 7 de juny i 14 de
juny.

tents tant de l’un com de
l’altre. Deu ser perquè els dos
es diuen Robert...

