BUTLLETI INFORMATIU SETMANAL

20 de desembre 2018

TOTS FEM ESCOLA

Volem desitjar-vos, en nom de
tota la comunitat educativa un
Bon Nadal i una bona entrada
d’any 2019.

CROSS VILA DE RIPOLLET
El proper diumenge dia 13 de gener es portarà a terme el 37è. Cross Vila de Ripollet. Tothom qui es vulgui
(des de P5 fins a 4t d’ESO), es podrà inscriure parlant prèviament amb el professor /a d’Educació Física. El
termini acaba el dia 10 de gener. Animeu-vos, volem que molts alumnes SG hi participin!
EXTRAESCOLAR d’ANGLÈS
El proper dimecres dia 9 de gener comença l'extraescolar d’anglès per a l’etapa d’Infantil. L’horari serà de 17
a 18.15h. Recordem que les famílies no cal que vinguin a l’escola a recollir els seus fills a les 17h, sinó que
ho faran a les 18.15. El preu és de 34.80 euros i queden molt poques places disponibles!

INFORMACIÓ GENERAL

TORNADA A L’ESCOLA Us recordem que la data d’inici de l’activitat serà el dimarts dia 8 de gener de 2019
en l’horari habitual.

OPTOMETRIA Les famílies que van fer ús d’aquest servei poden passar a buscar els resultats de les proves optomètriques a la secretaria de l’escola.
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E. INFANTIL /PRIMÀRIA

Demà dia 22, els DOFINS I LES GIRAFES, celebren els aniversaris
del mes de desembre i NO HAN DE
PORTAR ESMORZAR.

L´horari lectiu de demà per als
alumnes d´E. Infantil i Primària
és de 9 a 13 hores.
Fins a les 14.30 per als alumnes
de menjador, que es recolliran
per la porta de secretaria.

Tot el claustre d´E. Infantil i Primària,
us desitja UN NADAL PLE DE COLORS: que l´amor, l´esperança,
l´empatia, l´amabilitat, la generositat, l´amistat i la pau siguin presents
cada dia en els nostres cors.
Bones Festes!!

ENVIAMENT D´INFORMES (Tots)
L´ Educació Primària rebreu avui els informes del 1r trimestre. També el tindreu a la WEB ALÈXIA. Comenteu amb
els vostres fills/es els resultats obtinguts i animeu-los a encarar amb ganes el proper trimestre.

CROSS ESCOLAR POPULAR (de P-5 a 6è de Primària)
El proper diumenge dia 13 de gener té lloc el Cross Escolar. Demà és l´últim dia per lliurar l´autorització
d´inscripció. Trobareu tota la informació a la pàgina Web del PAME www.pame-ripollet.org
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E. SECUNDÀRIA

AGRAIMENT PROJECTE SOLIDARI
Volem donar les gràcies a totes les entitats i associacions que han contribuït a que els nostres alumnes hagin pogut gaudir d’una experiència enriquidora, i alhora constatar la seva qualitat humana en el transcurs del projecte
solidari que l’escola ha organitzat.

DIA 21 DE DESEMBRE
Com cada any el dia 21 de desembre tindrem un horari especial per l’etapa de
l’ESO (de 9 a 13 hores). Aquest dia combinarem activitats lúdiques amb altres
d’educatives. Els alumnes de 3r i 4t aniran al parc dels pinetons i 1r i 2n al parc
Gassó Vargas per passar una estona de convivència. Poden portar, excepcionalment, la roba d’educació física. Finalitzarem el mati a l’aula fent activitats de
tutoria lligades amb la cohesió grupal.

SORTIDA PALAU DE LA MÚSICA
El dia 9 de gener els alumnes de 1r i 2n d’ESO aniran al Palau de la Música amb l’objectiu de completar el treball
realitzat a l’aula sobre el Món del Jazz. La sortida és en horari matinal.

BUTLLETES SORTEIG RECAPTACIÓ DE FONS VIATGE FINAL DE CURS 4T ESO
Hem fet arribar les butlletes d’un sorteig (combinació amb l’ONCE del dia 10 de juliol de 2019), que ajudarà econòmicament als alumnes que participen en aquest viatge. Es sorteja un creuer pel Mediterrani per a dues persones. Us recordem que els diners recollits sota aquests conceptes, hauran de gestionar-se directament per les famílies., i que les
butlletes i el regal són gentilesa de Viatges Termetours.
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AFA
Benvolgudes famílies,
des de l'equip humà de l'AFA Sant Gabriel volem desitjar-vos unes felices festes de Nadal i un molt bon
inici 2019. De tot cor desitgem que tingueu un any ple de treball, emocions, vivències, amor i sobretot
salut.
Agrair també a totes les persones que han col·laborat en la creació del nostre pessebre de plastilina...
GRÀCIES !!! Sou uns artistes!!!
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ADMINISTRACIÓ

Us volem recordar que podeu veure el conceptes dels rebuts mensuals a la plataforma Alexia. Si alguna família
no hi pot accedir, pot demanar les contrasenyes a secretaria.

MENJADOR

SERVEI DE MENJADOR DIA 21 DE DESEMBRE Us preguem tingueu en compte que aquest servei
finalitza a les 14.30 hores. Podreu recollir els nens i les nenes, pel carrer Nord, a partir de les
14.15 fins a les 14.30. Us agrairem molt la vostra puntualitat
Recordeu també que tots els nens/es que es quedin esporàdicament al menjador i tinguin dietes
o intoleràncies han d’avisar (via telefònica o presencialment) a secretaria a primera hora del matí.
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