Benvingudes famílies de primer i segon,
Les mestres del cicle inicial estem preparant les classes i el
nou, i especial, curs 2020-2021.
Us volem fer arribar les primeres indicacions per al nou
curs:
 Podeu per secretaria (de 9h a 13h) a buscar, de
manera gratuïta, una bossa amb un paquet de colors
de fusta i un de “plastidecors”. Cal que per el dia 14
de setembre estiguin tots marcats amb el nom del
nen/a.
 Cada nen/a ha de portar el material següent dins d’un
estoig (pot ser un estoig gran, dos estoig, tres, el que
vulgueu i tot marcat): un llapis, una goma, una
maquineta, els colors de fusta, els “plastidecors”, els
retoladors gruixuts i els prims. Aquest curs, cada
divendres els alumnes portaran el seu estoig a casa
per revisar-lo.

 La resta de material el podeu deixar a la bossa i
portar-lo el primer dia (tot marcat amb el nom).
 Pels alumnes de primer, cal que folreu i marqueu la
carpeta blava, la de l’escola no cal folrar-la.

 Pel què fa als llibres de text, cal folrar-los tots (a
primer el de religió i a segon el de religió i anglès).

 Recordeu que els alumnes de segon cal que portin el
cartipàs i el llibre de biblioteca d’aula del curs passat.
 Cal que el dia 14 de setembre els alumnes portin una
bosseta de paper o de plàstic (marcada amb el nom)
per posar la mascareta (marcada amb el nom) en cas
que ens la puguem treure dins de l’aula.
 Pel 14 de setembre tots els nens del cicle inicial cal
que portin una ampolla d’aigua (marcada amb el
nom). L’ampolla ha de ser reutilitzable.
 Recordeu que les motxilles no poden dur rodetes, ja
que han de pujar i baixar escales cada dia.

Tenim moltes ganes de començar aquest curs, de poder
tornar a veure als nostres alumnes i de gaudir amb ells
cada dia!

Una abraçada,

Cinta, Maria, Lídia i Clara

