Barcelona, 5 de Juny de 2013.
Benvolguda família,
Aquest any celebrem la 5ª EDICIÓ de la FESTA DE L’AMPA el dia 15 de juny al pati de
l’escola, i ens agradaria que vinguéssiu.
Ara fa cinc anys, vam pensar que no hi havia cap trobada ni activitat en què totes les famílies
poguéssim aplegar-nos, i que fer una festa al final de curs podia ser una molt bona idea i tindria
una bona acollida. Axí ha estat cada any i per això estem molt contents.
L’Ampa, però, va considerar des del primer moment, que aquesta activitat no s’havia de cobrir
amb el pressupost de l’associació, perquè hi ha, i ara més que mai, altres actuacions més
necessàries. Per tant, la Festa s’ha d’autofinançar i amb aquest objectiu es venen els tiquets
d’entrada, es munta el servei de Bar, s’organitzen actuacions gratuïtes, etc. Només en casos
puntuals, l’Ampa ha fet una petita aportació financera per acabar de cobrir les despeses
generades, aportació que any rere any, fruit de l’experiència, s’han anat reduint i que arribarem
a eliminar si aconseguim un nou èxit de participació. La festa de l’AMPA és un espai de trobada
de les famílies, fruit de l’esforç de tots els membres, on totes les famílies podem trobar-nos i
gaudir junts, si més no, un cop l’any.
Amb l’ajuda d’altres pares i mares hem preparat moltes coses:
• Passacarrers amb el Gegants de Sant Andreu.
• Torneig de tennis-taula
• Karaoke.
• Taller/mural per als nens.
• Coral de 3r i 4t d’E.P.
• Mostra de Teatre de 6è.
• Rifa (guanys destinats al fons per a la instal.lació de l’ascensor).
• I com a cloenda la nostra FESTA DE L’ESCUMA (no oblideu portar sabatilles, banyador
o roba de recanvi, i tovallola).
Aquest any introduïm una novetat, que té l’objectiu de continuar recaptant fons per a la
instal·lació de l’ascensor a la nostra escola. És una mercat de roba de segona mà.
Per això, necessitem que porteu roba que us hagi quedat nova i no feu servir:
- Només aquests articles: bufandes, mocadors de coll, guants, samarretes, jerseis,
dessuadores, i vestits.
- Podem portar com a màxim 4 peces per família.
- Recollida dins l’horari de la venda de tiquets, però només fins a dimecres dia 12.
Us adjuntem el programa de la festa on trobareu la butlleta d’inscripció.
Podeu adquirir els tiquets amb antelació per 3€/persona, o el mateix dia a 4€/persona.
Horari de venda anticipada al costat de Secretaria:
Divendres dia 7 de 17h a 18h.
De dilluns 10 a divendres 14, de 9h a 9:30h i de 16h a 17h.
APUNTEU AQUEST DIA A LA VOSTRA AGENDA, HO PASSAREM MOLT BÉ !!!!!
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