Berenar solidari
Barcelona, 8 de març de 2.013.
Benvolgudes famílies,
Des de la Junta de l’AMPA ens adrecem a tots vosaltres per presentar-vos un nou projecte i
demanar-vos la vostra col·laboració solidària.
L’edifici de la nostra escola, amb més de 50 anys d’antiguitat, ha d’afrontar el repte d’adaptarse i de fer possible que alumnes i mestres puguin moure’s per les seves instal·lacions sense
dificultats. Tots ho necessitem.
L’AMPA porta temps recollint fons per instal·lar l’ascensor, però aquests diners no arriben, ni de
bon tros, a cobrir totes les despeses. A més, una part dels estalvis ja es va destinar a facilitar
l’accés al primer pis i a adaptar un bany.
Per aquest motiu, hem decidit posar en marxa una campanya que comprèn un conjunt de
petites actuacions que poc a poc, sumant l’esforç de tothom, vagi omplint la nostra guardiola.
El nostre lema és: “Amunt amb la solidaritat, que els diners no ens
parin”.
La primera de les accions de la campanya va ser la “Passejada
solidària” dins la cursa Arrels, i en només 4 dies vam aconseguir 370
inscripcions! Tot un èxit!
La següent proposta és el “Berenar solidari”, plantejat com un espai
de convivència familiar a l’escola i, alhora, com una via per recaptar
fons.
Us proposem de compartir el primer berenar el 22 de març de 2013, el
darrer dia de classe del segon trimestre, de 5 a 7 de la tarda.
El patí de l’escola s’omplirà de racons on, per preus petits i solidaris, podreu comprar:
-

El berenar del vostres fills (entrepans, coca de l’àvia, begudes...)
Joguines, llibres, polseres que, prèviament, haurem recollit a l’escola amb les vostres
aportacions solidàries
Escoltar contes
Maquillar-vos
Participar en una rifa

Ja hem engrescat un bon grup de mares que s’han organitzat i distribuït la feina perquè tot surti
rodó. Però també ens cal la vostra ajuda. Entre els dies 11 i 15 de març de 17:00 a 17:30 h,
podeu portar a l’escola joguines petites, peluixos, jocs de taula, contes, llibres i totes aquelles
petites coses que tenim amagades en un racó, que estan en bon estat (penseu que volem fer
una revenda i, per tant, cal que tot el que porteu estigui nou o que gairebé ho sembli) i que
potser un altra persona està buscant. Nosaltres les posarem a la venda i tots els beneficis
aniran a parar a la guardiola de l’ascensor.
Vinga, marqueu-vos l’agenda amb vermell i moltes admiracions! I, sobretot, feu-nos arribar la
butlleta amb la confirmació d’assistència abans del 19 de març, no fos cas que féssim curt de
berenars.
Agraïm per endavant la vostra ajuda,
Junta AMPA Escola Arrels
.........................................................................................................................................................
Nom de l’alumne ___________________________________________ Curs ______________
Nombre de persones que assistiran al Berenar solidari: ________________________________
Alguna de les persones pateix alguna intolerància alimentària? SI / NO
Quina intolerància? ____________________________________________________________
Signatura

ampa@ampaescolaarrels.cat

Cardenal Tedeschini, 76 Barcelona

www.ampaescolaarrels.cat

