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Bon Nadal i Feliç Any Nou
Arriba el final del primer trimestre a l’escola Sant Marc

Cantada de Nadales Festa Comissió Social

El passat divendres 26 de novembre la
Comissió Social va organitzar el seu
primer gran espectacle musical amb
alumnat voluntari de 4t i 6è.
Hi va haver un total de 10 espectacles
(balls, instruments, cant i màgia) en una
plaça 11 de setembre amb tot l’alumnat
de l’escola com a públic i una cincuentena
de persones que es van anar apropant.
Finalment, va haver-hi una recaptació de
113 euros que aniran destinats a ajudar a
pagar les sortides i les colònies.

El dimarts 21 de desembre va ser un d’aquells dies de pell de gallina.
Escola, comunitat i poble es van agafar de la mà per portar l’esperit
nadalenc a molts racons del poble.
La Plaça Vella, el centre de dia Armand Quintana, la Llar d’Infants i la
Plaça 11 de setembre van rebre amb emoció els nens i nenes de l’escola
cantant Nadales.

Tió

Avui dimecres 22 l’alumnat de P3 a tercer
han cagat el Tió a l’escola Sant Marc.
Ha estat un matí emocionant ple de
cançons i manualitats.

Informació Vacunes Taller Revista i Ràdio Agraïments

Fa una setmana es va enviar un correu
des de l’escola amb informació sobre
les vacunes. Volíem esmentar que
l’escola manté una postura neutra en
aquest tema i que la decisió és única i
exclusivament de cada família.
El correu es va enviar pel neguit que
ens havien fet arribar moltes famílies
sobre dubtes i incerteses de la
vacunació infantil.
Estem treballant en millorar el
sistema de comunicació entre adults i
que la informació no passi pel correu
dels alumnes.

Us informem que l’alumnat de
la comunitat dels grans ja ha
publicat la seva primera revista
feta en els tallers de dimarts i
dijous a la tarda. La revista la
trobareu a la pàgina web de
l’escola i cada alumne se n’ha
emportat un exemplar.
El 26 de novembre ja es va
poder sentir la primera noticia
de benvinguda feta al taller de
ràdio en que es recordava la
festa que es faria a la tarda i els
aniversaris d’aquell dia.

Quan es tanca un trimestre és temps de
mirar enrere i treure conclusions.
Un any més, les famílies heu fet un esforç
molt important per garantir que l’escola
sigui un espai segur.
A més, volem agrair a l’AFA la seva
predisposició a donar sempre un cop de
mà i la bona relació que tenim.
Finalment, també volem donar les gràcies
a tot l’Ajuntament de Calldetenes, i en
especial al regidor d’Educació, que ens ha
ajudat a dur a terme tots els projectes
proposats.
Molta salut per tothom i bones festes!


