AMPA ESCOLA VALL DE LORD i Si DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS
FULL INFORMATIU de l’AMPA abril 2017

Benvolgudes famílies,
Us fem arribar les informacions més destacades d'aquest mes:
 El Canguratge dels dies de setmana a Santa, no es durà a terme atès
el poc volum d'alumnes inscrits.
 El proper dimarts 2 de maig, —festa de lliure disposició—; des de
l'AMPA, volem oferir la possibilitat d'un CANGURATGE; per a totes
aquelles famílies que ho necessitin/desitgin; us volem demanar que
ens feu arribar les peticions abans del dilluns 24 d'abril.
La realització dependrà de que hi hagi un mínim de 5 alumnes inscrits
Els alumnes inscrits fora de termini se’ls cobrarà un recàrrec de 5€.
El full d'iscripció està penjat a la web https://ampalord.wordpress.com/
El full d’inscripció, cal que el dipositeu a la bústia de l'AMPA del vestíbul de l’escola o
l’envieu a l’adreça electrònica ampalord@gmail.com

 Des del dia 21 de març, s'està duent a terme a la nostra escola el
projecte Créixer en família — per pares d'alumnes franja 6 a 12
anys—.
 El Departament d'ensenyament Agència de Salut Pública de Catalunya,
respecte el PReME Programa de Revisió de Menús Escolars; ens han
fet arribar l'INFORME DEL SEGUIMENT Escola Vall de Lord 16/03/2017. Volem compartir amb tots vosaltres el final de l'informe
«...Enhorabona, la majoria de les modificacions susceptibles de millora
han estat aplicades amb èxit. Us animem a continuar en aquesta
línia...».
 Estem a punt d'iniciar el tercer trimestre; aquest fet ens porta a
començar a pensar en l'organització de la festa de fi de curs. Si alguns
pares esteu interessat a participar-hi us agrairíem que ens ho
comuniquéssiu.
 Xarxa Vall de Lord, ens han fet arribar l'informació dels actes que han

organitzat durant el cap de setmana de Sant Jordi; –atesa la petició de
fer-ne difusió entre els membres de la nostra entitat–, us n'adjuntem el
document.

