Festa i sopar fi de curs 2016-2017
Dissabte 17 de juny a 17:00 h
Benvolgudes famílies!
Ja s’acaba aquest curs i volem acomiadar-lo tots plegats,
aquest any us convidem a passar una divertida i refrescant
tarda.
A les 17 hores comencem, veniu per l’ocasió, banyador, xancletes, tovallola, … al més pur
estil surfero… i veniu preparats per mullar-vos, us espera una divertidísima festa de
l’escuma!
A continuació farem l’acte de comiat als nens i nenes d’aquest curs de 6è.
Com edicions anteriors, el sopar s’encarrega a una empresa de menjar pre-cuinat que el porta
tot just abans de començar.
I després de sopar, disco amb DJ i animació per ballar una bona estona.
La compra dels tiquets és opcional, si ho desitjeu podeu portar-vos el vostre sopar.
- Preu tiquet botifarra = 4 €
Inclou: botifarra+patates chips+croquetes+refresc+coca+ coberts
-

Preu tiquet pollastre al’ast = 4 €
Inclou: ¼ pollastre+chips+croquetes+refresc+coca+ coberts

L’AMPA possarà el pa de pagès i cava per fer tots junts un brindis per aquest final de curs.
IMPORTANT: Els tiquets s’han de comprar com a màxim abans del dia 14 de juny, ja que
s’ha d’encarregar el número de plats i begudes que s’han de servir.
EL MATEIX DIA DE LA FESTA NO HI HAURA VENDA DE TIQUETS, no ho deixeu per l’ultim
moment.
Encarregats de la venda de tiquets:
Infantil: P3 Isa Ruiz; P4 Gina Santamaria; P5 Gemma Quiros
Primària:1r Silvia Vilardell, 2n i 4t Virginia Julià i Mari Aranda; 3r Diego Reyes;
5è-6è Eva Herranz
Ens trobareu a les entrades d’Infantil i Primària i a les 15:30 h. al Punt de Venda al
porxo de Primària
Recordar que per fer possible aquesta festa necessitem de la vostra participació, així es que
necessitem voluntaris per muntar, recollir taules, cadires i per tot allò que calgui.
Us agraïm anticipadament la vostra col.laboració
Granollers, 5 de juny de 2017
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