
CIRCULAR Nº 19

                                                             

Santa Eugènia, 15 de desembre de 2022

Benvolgudes famílies,

Ja som a les acaballes del 1r trimestre i us volem donar una sèrie d’informacions:

Les classes acaben el  22 de desembre.  Aquest  dia  i  per  gentilesa de l’Ajuntament  de Santa
Eugènia i la nostra AFA, podrem recuperar la tradicional xocolatada amb ensaïmada. Les famílies
voluntàries prepararan la xocolata. Els infants cal que duguin tassó o tassa, cullera i torcaboques.
Els alumnes que no en vulguin menjar, cal que portin els seu berenar.

Aquest mateix dia, a les 12:00 h us podrem brindar també el tradicional concert de Nadal, durant
massa temps paralitzat per la pandèmia. A continuació el concert, l’AFA ha volgut convidar als
patges d’Orient  i  obsequiar a cada un dels infants amb un present.  En acabar el  concert,  els
alumnes tornaran a l’escola amb les seves respectives tutores.  No heu de recollir els vostres
fills i filles a l’església sinó a la mateixa escola.

A partir del dia 22 de desembre a les 14:00 h podreu consultar a través del GESTIB els informes
de la 1a avaluació.  

Informar-vos que de la campanya de berenars solidaris hem pogut apadrinar un infant d’Hondures
i hem recaptat per a ell 722,84 € que seran donats íntegrament a la ONG Poble Solidari i reportarà
a aquest  afortunat infant atenció sanitària, estudis, alimentació, etc. 

El dia 7 de desembre vàrem compartir amb vosaltres una jornada de decoració nadalenca i 27
mares/pares  ens vau ajudar a vestir  de Nadal l’escola. Us ho volem agrair  i  dir-vos que ens
agrada ens faceu costat en jornades com aquesta i que fa temps que enyoràvem... 

El 16 de desembre entre les 18:00 h i les 20:00 h tenim el nostre mercadet de Nadal. Hi haurà
venda de productes nadalencs, xocolatada i l’escalf de retrobar-nos envers la nostra comunitat
educativa. Us hi esperam a tots i totes!

Els i les mestres de l’escola us volen desitjar un bon Nadal i que ens retrobem després de festes
el dia 9 de gener.

Molt cordialment, 

Els i les mestres de l’escola


