
 

   

  Pàgina 1 de 2 

   

 

 

 

Butlletí setmanal                                                         nº70                           

  20/06/2016                                                     Es Mercadal                 

 

 

      CP Mare de Déu del Toro 

 

 

CERRADO POR VACACIONES 

 

 

INFANTIL 

•Com ja sabeu, dimecres a les 19’00h farem la festa de final de curs! 

 Per tal d’estar tots preparats i a punt cal que els fillets i filletes venguin a les 18’45h ja vestits de 
casa. 

Els fillets/es de P3 A i B es trobaran  a les aules prefabricades que hi ha al pati d’Infantil, (ja que 
les aules de P3 l’APIMA les utilitzarà per deixar-hi el menjar i la beguda de la bereneta). 

Els fillets/es de P4 i P5 es trobaran cada grup a la seva aula. 

Els pares i mares els podreu esperar al pati de gespa per veure l’actuació i ja els recollireu al pati 
de les xarangues  una volta hagin acabat el seu ball. 

Demanem, per favor,  que sigueu molt puntuals! 

•Si voleu un CD amb les fotos d’aquest curs, a partir de la segona quinzena de juliol, el podreu 
anar a cercar a Consumibles Menorca (Ca’n Migue). Serà gratuït! 

 

•Divendres passat vam fer els Divertallers i va ser tot un èxit! Ens vam divertir  

molt amb els diferents tallers i ens vam ben refrescar amb un bon gelat!  

Volem donar les gràcies al pare d’en Toni Febrer, que ens va muntar la tirolina  

i ens va ajudar amb l’organització del tallers. Moltíssimes gràcies!! Volem  

compartir amb vosaltres un parell de fotos de l’activitat! 

 

 

 

 

APIMA 

Informació a les famílies: 

recordau que durant el mes 

de setembre es vendrán els 

llibres. Estigueu atents als 

tauler d’anuncis de l’escola i 

a la pagina web, perque just 

ens sigui possible penjarem 

el llistat de preus. 

Important: no s’acceptaran 

pagaments en efectiu, 

només transferéncias i 

ingressos banc. 
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P5 Hi ha famílies que encara no s’han apuntat  per l’entrega d’informes. Recordau que teniu la 
graella penjada al suro de la classe. 

 

PRIMARIA 

1r i 2n  Dimecres 22 de juny els fillets i filletes de 1r i 2n curs de l’escola aniran a la piscina des 
Mercadal. Aquell dia berenaran més prest i aniran cap allà a les onze. Segur que xalaran molt! 

 

CENTRE 

La festa de final de curs serà aquest dimecres a les 19.00, esteu tots convidats a veure els balls 
que han preparat les mestres i els fillets i filletes així com també a la bereneta posterior que 
organitza l’APIMA. Com cada any tenim un tema que englobarà les actuacions, i enguany hem 
triat el “Rock Català”. Ens farà molta il·lusió que vingueu a veure’ns i a celebrar el final de curs i 
l’entrada de les vacances.   

 

Dimecres al matí farem un assaig general de tots els balls, i aprofitarem que estem tota l’escola 
junta per convidar el batlle que donarà els noms dels guanyadors i guanyadores i repartirà els 
premis del concurs de dibuix de Sant Martí. 

AGRAïMENTS 

Volem agrair a nen Tòfol Barber la seva dedicació per tenir sempre actualitzada la página web 
de l’escola. 

 

APIMA 

Estimades famílies: Esteim finalitzant el curs 2015/16 i l´escola, juntament amb la comissió de 
festes de l´apima, organitza la festa de fi de curs dels nostres fills/es, que serà dimecres dia 22 
de juny a les 19:00h. 

Com cada any, vos demanam la vostra participació, vos agrairíem duguéssiu coques dolces, 
salades, pudings, truites o la vostra especialitat, tallat des de casa i millor en plats de cartró, 
plàstic o alumini. Hem pensat que per distribuir millor el tipus de menjar, els grup encarregats 
de dur DOLÇ seran: p3A, p3B, p4 i p5 i els grups encarregats de dur SALAT seran: 1rA, 1rB, 
2nA, 2nB, 3rA, 3rB, 4tA, 4tB, 5è i 6è.   

L´Apima aportarà la beguda i els gelats. Ho podeu entregar a partir de les 18:45h al pati 
d´infantil (aules pop). 

Enguany tornarem a posar taules als dos patis i es repartirà el menjar per les taules. El beure 
es servirà al pati de gespa.  

Recordau: els fillets i filletes  tenen preferència a l´hora de menjar. 

Per qualsevol suggeriment, esteim a la vostra disposició. 

Moltes gràcies per la vostra col.laboració! 

Fins setembre!!!! 


