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Benvolgudes famílies,
Tot seguit us informem d’ aspectes que són del vostre interès.

1. ÚLTIM DIA DE TRIMESTRE

L’últim dia del trimestre, és dia 23 de març. Els alumnes no han de portar esmorzar,
anirem tots junts a menjar la mona.
L’horari del dia 23 serà l’habitual.

2. INFORMES I ÀLBUMS

Els àlbums i treballs del segon trimestre s’entregaran el dijous 22 de març. Els
informes de primària s’enviaran durant el matí del divendres 23 de març.

3. VACANCES DE SETMANA SANTA

Del dia 24 de març al 2 d’abril tots dos inclosos.

4. SORTIDA A CASTELLBELL I EL VILAR

Us recordem que el primer dia d’incorporació de Setmana Santa, 3 d’abril, anirem
d’excursió tota l’escola. Els alumnes que no venen a la sortida s’hauran de
quedar a casa, donat que la totalitat del professorat estarà a la sortida.

5 BIBLIOTECA

Els alumnes que tinguin contes de la biblioteca els hauran de retornar com a molt tard
dilluns 19 de març.

Aquest any hi haurà la III edició del concurs literari d’Olèrdola. Teniu tota la
informació a les novetats de la nostra pàgina web: www.rossendmontane.cat

5. RECOLLIDA DE JOCS I JOGUINES

Si teniu jocs i joguines en bon estat que ja no feu servir els podeu portar a
l’escola. Ens interessa sobretot: jocs de construccions (Legos petits i grans,
Duplos...), Playmòbils, jocs de taula variats, puzzles...

6. ECOMURAL

El proper dia 27 d’abril durem a terme un mural a la paret del pati de la pista.
Aquesta activitat està pensada per a què els pares pugueu participar i sigui la
cloenda de la setmana cultural que durem a terme pels voltants de Sant Jordi.
L’horari de l’activitat serà aproximadament de les 9:00 h fins a les 16:00 h. Més
endavant us confirmarem el funcionament d’aquesta. Esperem que pugueu
participar.

7. POM DE DALT

El proper dia 20 d’abril, es publicarà una activitat de l’escola al setmanari 3 de
vuit. Aprofitant la visita de l’escriptora Asha Miró farem ressò de l’animació –
xerrada que farà als nostres alumnes. L’Asha Miró forma part de les activitats
previstes per treballar el pla de convivència del centre, prenent consciència de
la dificultat a l’hora de treballar la diversitat i la immersió cultural. Ella ens
podrà explicar la seva experiència personal tant en l’àmbit del seu origen hindú
així com els sentiments d’una noia adoptada per una família de Barcelona.

