Benvolgudes famílies :
Ja acabam el primer trimestre i aquí teniu algunes informacions:
El propers dies 6 i 8 de desembre són festius i l'escola romandrà tancada.
El dia del Ball de Nadal serà dimarts 20 de desembre de 2016 a les 16,00h al pati de l'escola.
Enguany representarem “ Na Ventafocs”.(Si dia 20 plogués ho faríem dia 21 a l'escola i si plogués dia
21 ho faríem al pavelló)
Els infants han d'arribar a les 15,30h per als preparatius del ball. Han de venir vestits de casa. ( Els
alumnes que quedin al menjador es vestiran a l'escola).
VESTUARI QUE HAN DE DUR ELS INFANTS:
3 anys A i B

Han d'anar vestits de color verd

4 anys i 5 anys A I B Calçons i jersei de color gris.
1r A i B
2n A i B

Calçons negres
Camiseta blanca màniga llarga ( l'han de dur abans per pintar)
Guants negres

3r A i B

Han de venir vestits de color vermell

4t A i B

Han de venir vestits tots de negre

5è A i B

Han de venir vestits tots de blanc

6è A i B

NINES: Totes de negre
NINS: Tots de negre i guants blancs

Tots els infants, preferiblement, haurien de dur “leggins” o “leotardos” del color corresponent.
En acabar el ball, l'AMIPA ens convidarà a una “Xocolatada”
Els nins i nines de 6è A i B vendran coques dolces per al viatge d'estudis.
Una vegada més, demanam la vostra col·laboració per decorar l'escola aquests dies previs a les festes
de Nadal. Enguany ho volem fer amb elements relacionats amb l'entorn natural ( pinyes, fulles,
branques...). És important que la decoració dugui una corda o un llaç per penjar-la. La data màxima
d'entrega serà divendres 9 de desembre.
Moltíssimes gràcies !
Esperam passar una bona estona plegats.
Bunyola, 2 de desembre de 2016
EQUIP DE MESTRES

