
Dimarts, 20 de novembre de 2018

CIRCULAR INFORMATIVA:
Apreciades famílies, vos volem informar dels següents punts, que consideram
importants per a vosaltres:

1- Segons la resolució del conseller  d´Educació i Universitat de dia 13 de
novembre  de  2018  per  la  qual  es  dicten  instruccions  per  al
desenvolupament  del  procés  electoral  que  ha  d´elegir  les  juntes  de
personal  docent  no  universitari  de  Mallorca,  el  proper  dimarts  4  de
desembre de 2018 les classes finalitzaran a les 13,00 h. Hi haurà
servei de menjador de les 13:00 a les 14:30 h. I aquest dia no hi
haurà activitats extraescolars.

2- Recordam també que el proper dilluns dia 26 de novembre de 2018 de
les 13:30 a les 16:45 h. els pares i mares poden venir a l´escola a
votar a les eleccions per triar els representants de pares/mares al
ConsellEscolar.

 

3- També informar-vos que pròximament realitzarem en el centre un 
simulacre d´incendis.

      4- Informam que el proper divendres 21 de desembre de 2018 estau 
convidats al concert de Nadales que es realitzarà a l´escola pels alumnes 
des de 3 anys fins a 6è de Primària i podreu entrar a l´escola per la porta del 
fons del carreró a les 12,00 h.

Els alumnes han de dur un complement nadalenc( diademes, gorro Pare 
Noel...) el dia de l´assaig del concert a nivell intern, dia 19 de desembre i ja el 
deixaran a l´escola per a posar-se el dia del concert.

La sortida en acabar el concert de dia 21 de desembre serà com un 
divendres habitual, a les 14.00 h., els alumnes tornaran a les aules en acabar
el concert amb els seus mestres, per tant els pares i mares no es podran dur 
als seus fills en finalitzar el concert. Aquest dia hi haurà servei de menjador 
amb sortida pels alumnes del menjador entre les 15,15 h i les 15,30 h.

 Moltes gràcies per la vostra col-laboració i Bon Nadal !


