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Engeguem el segon trimestre!
Benvolgudes famílies,
Estrenem any i trimestre. Arrenquem amb la il·lusió de retrobar-nos, explicar-nos les vacances
de Nadal, recuperar dinàmiques, hàbits i arremangar-nos amb noves iniciatives i projectes.

SOM-HI?
Equip docent

Tota l’escola

Ahir varen arribar a
Les mestres tutores hem dedicat estonetes de recolliment
l’escola els tests per ferper conversar amb calma i interessar-nos tots plegats de
nos les proves PCR: el
com han anat aquestes vacances.
Elclaustre
dimarts 24de
ens vamestres,
arribar la fruita a l’escola. Un total de 4 peces per cada alumne/a i que anirem
monitoresa partir
de menjador,
consumint
de dimecres.
Una de les activitats que més han agraït els vostres fills i
personal
de
neteja,
filles han estat els espais dedicats a poder ensenyar una
És
important seguir ihàbitsles
saludables i mantenir-los, i amb la bona pinta que fa aquesta fruita no ens
administratiu
joguina d’aquest Nadal. Han estat moments de felicitat
serà gens difícil!
educadores de la Llar
absoluta, de compartir i observar tot el què s’han trobat a
d’infants.
faltar!
Continuem estant molt
pendents
de
les
normatives,
possibles
canvis d’última hora i
seguint totes les mesures
recomanades de sanitat
per tal de poder continuar
el nostre dia a dia a
l’escola amb la màxima
normalitat.
Mai havíem tingut l’escola
tan fresqueta i ventilada!!

En una d’aquestes
converses, va sortir el
nom del “Olentzero”
i, en Yuri i en Víctor
ens van saber explicar
qui és i on viu. Mireu
quin dibuix en van fer!

Els petits de
l’escola han
engegat a
tope!!
Pintures,
pinzells i a
crear!!

I mentre uns pinten, els altres fan grafisme. Sort que quan s’estressen poden anar a la consulta
mèdica i la Dra.Lia els torna a carregar les piles!

Els grans, ens hem incorporat amb una
energia desbordant, contents i amb
moltes ganes de seguir endavant.
Entre altres coses, ens hem posat a
treballar de valent en el projecte d’anglès
eTwinning. Fem guions, assagem, càmera
i acció!! Team work 100%.

Els mitjans, estan d’un secretisme absolut. No ens han volgut dir què carai els ronda pel cap però,
finalment, hem aconseguit pactar que en el proper full informatiu ens explicaran amb tots els ets i
uts els projectes que estan fent. Paciència...
Famílies,
Recordeu que cada grup ja està en marxa
per les entregues dels informes dels
vostres fills i filles i entrevistes amb les
tutores. Davant qualsevol canvi, poseuvos en contacte amb nosaltres. Gràcies!!

Per pensar:

“Com més complicat et sigui el repte,
més gran et serà l’èxit”
Ciceró.

