INFORM@’T
Full informatiu núm.8 / 2018-2019
Benvolgudes famílies,
Tot seguit us informem d’ aspectes que són del vostre interès.
1. ÚLTIM DIA DE TRIMESTRE
L’últim dia del trimestre, és el dia 12 d’abril. Per la tarda anirem a buscar ous de
Pasqua i berenarem tots junts.
2. INFORMES I ÀLBUMS
Els àlbums i treballs del segon trimestre s’entregaran el dijous 11 d’abril.
Els informes de primària s’enviaran durant el matí del divendres 12 d’abril.
3. VACANCES DE SETMANA SANTA
Del dia 15 d’abril al 22 d’abril tots dos inclosos.
4. BIBLIOTECA
Els alumnes que tinguin contes de la biblioteca els hauran de retornar com a molt tard
dilluns 8 d’abril.
Aquest any hi haurà la IV edició del concurs literari d’Olèrdola. Teniu tota la
informació a les novetats de la nostra pàgina web: www.rossendmontane.cat
5. POM DE DALT
El proper 12 d’abril al setmanari 3 de vuit a l’apartat del Pom de Dalt sortirà
publicada l’activitat que hem dut a terme amb la Lesley Yendell.

6. FIRA SOLIDÀRIA
Aquest any durem a terme la VII Fira Solidària els dies 23 i 24 d’abril.
L’horari serà el següent:
-

23 d’abril obrirem tota la tarda. A partir de les 14:45 h fins a les 16.00h

-

24 d’abril mati: de 8:45 h a 9:30 h i de 15:30 a 16:00 h

Com ja sabeu la finalitat és recollir aliments per a les famílies del municipi que ho
necessitin.
Obrim l’escola a les famílies que vulgueu venir a comprar els treballs de Sant
Jordi i de primavera que han fet els vostres fills i filles.
PER PODER COMPRAR NECESSITEU MOLANTES QUE OBTINDREU SI PORTEU:
-

Menjar bàsic: arròs i pasta, llet, galetes Maria, oli d’oliva i de girasol,
pots de vidre de llegum cuit (mongetes blanques, cigrons i llenties) i
tonyina. (al darrera teniu el llistat i la seva equivalència).

Tret d’això no recollirem res més.
Des d’avui fins l’últim dia de la fira podeu anar portant menjar, que us
bescanviarem al final, per Molantes, per poder adquirir els objectes de decoració de
Sant Jordi.
Donada la casuística d’aquest curs que el dia de Sant Jordi coincideix amb el primer
dia del tercer trimestre, els Molantes els repartirem al mati del dia 23. Prèviament, el
dia 11 d’abril, a l’agenda us posarem per escrit la quantitat de Molantes que us
corresponen en funció del menjar que haureu aportat. D’aquesta manera podreu
comprovar que la quantitat és correcta.
Activitats solidàries per a Sonrisas de Bombay
Per tal de recaptar diners per a l’ONG Sonrisas de Bombay, paral·lelament a la Fira es
durà a terme un Bingo Solidari a la biblioteca, gestionat pels alumnes de sisè.
També hi haurà una xocolatada a caixa inversa gestionada per l’AMPA.
D’aquesta manera intentarem col·laborar amb l’ONG.
Us recordem que l’objectiu d’aquest projecte, és potenciar el treball comunitari per
tal d’ aconseguir un bé comú. No es tracta d’adquirir molts dels treballs que fan els
alumnes,

sinó conscienciar de la necessitat alimentària i d¡altres que molta gent

pateix arreu del món.

Us recordem que també recollim ordinadors, teclats, pantalles , ratolins... que canvieu
per un altre de nou. Han d’estar en bon estat, ja que els enviarem a les escoles de
Ghana , d’aquesta manera estem col·laborant amb l’ONG NASCO d’Ousman Umar.

7. AUTORS A LES AULES
Com cada any gràcies a l’adquisició de llibres que efectueu les famílies i l’escola
podrem gaudir dels següents autors i il·lustradors i animadors de lectura:

15-03-2019

Pep Molist

CI

01-04-2019

Karla Ramos

CS

08-04-2019

Najat El Hachmi

CS

08-04-2019

Xavier Llopart

CS

09-04-2019

Ricardo Gómez

CM

10-04-2019

Gisela Pou

CM

11-04-2019

Mercè Canals

CI

12-04-2019

Valentí Gubianes

CI

24-04-2019

Òscar Sardà

E.I.

25-04-2019

Anna Mongay

C.M.

MOLANTABANK
PRODUCTES

MOLANTES

LLET

8

OLI D’OLIVA

20

OLI DE GIRASOL

10

LLEGUM CUIT

8

PASTA I ARRÒS 1 KG

8

TONYINA (PACK DE 3)

9

GALETES MARIA (CAIXA 6
DE 3 PAQUETS)
ATENCIÓ:
SOBRETOT EL LLEGUM HA DE SER CUIT
NO ES FARÀ RECOLLIDA DE TAPS

Moltes gràcies per la vostra col·laboració

