Barcelona, 29 de Maig de 2014.
Benvolguda família,
Aquest any celebrem ja la 6a EDICIÓ de la FESTA DE L’AMPA. Serà el dia 14 de juny al pati
de l’escola, i ens agradaria comptar amb la vostra participació.
La festa de l’AMPA és la festa de tota la família ARRELS, des dels més petits fins els més
grans, pares, mares, avis... Tothom és benvingut. Així mateix, ens plau comunicar-vos que
aquest any, per primera vegada, l’entrada a la festa serà gratuïta.
Tenim preparades moltes activitats. Esperem que, com ja ho heu fet els anys anteriors, gaudiu
molt de totes elles.
Per enguany volem proposar-vos un inici de festa molt especial. Com ja us comentaran els
vostres fills i filles, l´ONG Acción contra el Hambre, farà unes xerrades per explicar la
problemàtica que tenen els nens i nenes com ells en els països menys desenvolupats. És per
això que, volem incorporar aquest sentiment de solidaritat a la festa i començar-la fent una
volta contra la fam. En què consistirà? El punt de trobada de totes les famílies serà al
Canòdrom (c/. Pardo amb Ignasi de Ros) a les 16:45h., on hi farem tots junts una volta. Un
cop finalitzada aquesta passejada familiar ens dirigirem a l´escola per iniciar les activitats entre
les que podrem trobar:








Torneig de tennis-taula
Karaoke, video-jocs.
Mural per als nens.
Primer concurs de talents de l´Escola Arrels.
Tallers.
Gimcana
Festa de l´escuma (no oblideu portar sabatilles, banyador, roba de recanvi, tovallola,
etc).
 I alguna sorpresa més...

Un cop finalitzada la festa de l´escuma podrem sopar tots junts. Al bar de la festa hi trobareu
entrepans i beguda per poder acabar de gaudir amb els vostres amics d´una estona més al
pati.
Per poder participar del sopar haureu d´adquirir els tiquets de forma anticipada. La venda dels
tiquets, que donaran dret a un entrepà calent i una beguda, es farà durant la setmana del 2 al
6 de juny de 17h. a 18h. al despatx del costat de secretaria, per 4,50€.
Ja veieu les coses que tenim previstes!!! Ara només hi falteu vosaltres perquè la festa sigui
inoblidable.

US ESPEREM A TOTS !!!!!
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