
                                                

AMPA ESCOLA VALL DE LORD i Si DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS 

FULL INFORMATIU de l’AMPA MARÇ 2018

Benvolgudes famílies,

Us fem arribar les informacions més destacades d'aquest mes:

Enguany Setmana Santa serà a finals del mes de març; des de l'AMPA, volem oferir la
possibilitat d'un CANGURATGE els MATÍNS des del dilluns 26 de març fins el dijous 29 —
al menjador de l'escola—, per a totes aquelles famílies que ho necessitin/desitgin. Amb la
finalitat de poder organitzar activitats interessants i divertides, us volem demanar que ens
feu arribar les inscripcions abans del dijous 15 de març. PROPOSTA D'ACTIVITATS LA
VELLA QUARESMA (document annexe que inclou butlleta inscripció).
Els alumnes inscrits fora de termini se’ls cobrara  un recarreg de 5€. 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

VINE A FER LA MONA AMB FAMÍLIA. TALLERS GRATUÏTS (activitat finançada Consell
Comarcal del Solsonès) amb la finalitat de crear espais que permetin enfortir la relació
entre pares, fills.
Què farem? Farem una mona tradicional, com les que es feien abans, i també decorarem ous.
A qui va dirigida? Nens i nenes, joves i pares/mares de l'Escola Vall de Lord.
Quan farem el taller? 26,27, 28 i 29 de març, de 16:00h a 18:00h; Lloc? menjador escolar.
Cada sessió màxim 4 famílies.
Inscripció: graella penjada a l'entrada de l'escola.
El taller de cuina estarà dirigit per la Lledó Peraire.
Qui ho organitza? L'AMPA de la Vall de Lord. (cartell annexe).

Jo, Neus Sampons i Pujols, deixo de ser membre de la junta de l'AMPA amb efectivitat des
del moment que els pares rebeu aquest correu. Permeteu-me agrair el treball compartit amb
els companys de la junta; i manifestar que he intentat treballar mentre la motivació m'ho ha
permès. Així doncs, queda una vacant a la junta. Gràcies a tots.
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