CIRCULAR Nº 9

ESCOLA POMPEU FABRA

18 de maig 2018

CURS 2017 - 2018

.
PARLAREM DE . . .
Jornada intensiva, material, informacions
de fi de curs, material escolar del curs vinent,…

DILLUNS 21 de maig és festiu i l’escola romandrà tancada.

Benvolguts/des pares i mares, us informem de:
•

Jornada Intensiva

A partir del proper dimarts 5 de Juny fins el dia 22 de Juny l’ horari de les classes serà de 9h a
13h, per motius de la jornada intensiva aprovada per aquest curs 17/18.
Els nens i nenes que són usuaris del menjador començaran a sortir a les 15.15 h per les portes del
Rieral, fins les 15.30 h.(hora màxima de recollida). Els monitors/es tindran en compte les
autoritzacions signades pels pares/mares, per si poden marxar sols o no.
•

Extra-escolars : Finalitzen el 31 de maig.

•

Material escolar pel proper curs, s’abonarà amb un únic pagament amb codi de barres.
Aquest codi inclourà els llibres o quaderns, el material de l’alumne (llibretes, llapis i colors,
material de plàstica , l’obra de teatre en anglès, agenda .. ), la quota de reutilització per
primària, experimentació per infantil,…... Trobareu els llistats a les cartelleres i al web a
partir del 20 de juny.

•

Entrega d’informes, pels alumnes de P-3 a 5è està prevista pel 20 de juny. Les famílies de 6è
hauran de venir a l’escola un dia de la darrera semana de juny per a recollir els informes i els
resultats de Competències bàsiques. Us entregarem, també una foto del grup-classe del
vostre fill/a.

•

Obserqui de reutilització. L’AFA obsequirà als alumnes de l’escola amb un detallet pel bon
ús i conscienciació del reciclatge al llarg del curs.

FESTA DE COMIAT DELS ALUMNES DE

P-5 , divendres 8 de juny a les 18:00
6è , divendres 15 de juny a les 17:30

•

RECORDATORI pels alumnes de 6è: recordeu fer la matrícula del
proper curs del 21 al 27 de Juny en el centre que us han adjudicat.

Esperem que aquesta informació us hagi estat útil. Aprofitem per desitjar-vos un bon cap de setmana !
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