Benvolgudes famílies,
Els informem que, dilluns 16 de desembre a les 17:30 hores al pati nou de l’escola, tindrem
l’honorable plaer de rebre la visita de Sa Majestat el Rei Melcior a la nostra escola per cortesia
de l’AMPA. Totes les famílies, juntament amb els vostres fills i filles, esteu convidats a visitar-lo.
Recordeu que els vostres fills i filles poden portar la seva pròpia carta per a entregar-la al Rei
Melcior.
Afegir que aquells alumnes que realitzen activitats extraescolars podran visitar el Rei, ja que els
acompanyaran tant l’AMPA, com els professors d’extraescolars i els voluntaris de 4t d’ESO.
A més, tindrà lloc la gran encesa de l’arbre de Nadal de la nostra escola, el qual estarà situat al
pati nou de l’escola, al costat del Rei Melcior. Serà també a les 17:30 hores. En aquest arbre es
podran penjar desitjos fent un donatiu de 3 euros als alumnes de 4t d’ESO els quals han
organitzat l’activitat i han construït l’arbre. A més, han preparat tot una sèrie de jocs i activitats
(Headband, JustDance, Party&Co, Dibuix, Pasapalabra...) de cara a recaptar diners per al viatge
de final de curs. També vendran rams de vesc (muerdago) que ells mateixos han collit i preparat,
per 2 euros.
De cara a facilitar l’organització, preguem que aquells alumnes que vulguin participar en totes
aquestes activitats (penjar desitjos i jocs de 4t d’ESO), s’inscriguin omplin el breu formulari
següent:
https://forms.gle/W2XfrbgXa7DmPQF49

Dimecres 18 de desembre es farà cagar el tió de Nadal, el qual donarà un regal a tots els alumnes
de l’escola (activitat organitzada per cortesia de l’AMPA). Al matí visitarà els alumnes d’educació
infantil i, a la tarda, els de primària i secundària.
Divendres 20 de desembre es farà una cantada de nadales al centre a nivell intern, dirigida a
l’alumnat de l’escola. Ho compartirem amb les famílies a través de les nostres xarxes socials.
Cal que els alumnes vinguin vestits amb:
-

Jersei de color vermell, verd o blanc (a ser possible llis, sense estampats).
Pantaló fosc
Complement nadalenc al cap com ara: gorro de Pare Noel, diademes de Nadal, etc.

Gràcies per la vostra col·laboració.
Aprofitem l’avinentesa per a desitjar-vos Bon Nadal i bones festes!
Atentament,
Escola Nostra Senyora del Mar

