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06 d’ octubre de 2017
REUNIONS D’INICI DE CURS. CANVI DE DATES:

REUNIÓ INFORMATIVA TEATRE D’ADULTS PERE D’ART

P4 i P5: 16 d’octubre
3r i 4t: 17 d’octubre
Les reunions es faran a les 17.30 h. Hi haurà servei
d’acollida.

La reunió prevista per aquest dimarts 3 d’octubre i que va
ser anul∙lada, torna a convocar‐se per al proper dimarts 10
d’octubre a les 18:30h.

CUINA JUSTA
Reunió: El dimecres 18 d’octubre a les 17:30h es farà la
reunió informativa anual per a totes les famílies usuaries
del servei de menjador.
Quotes: Recordeu que aquest mes d’octubre el
pagament es realitzarà a partir del dia 15 i des de
novembre fins a final de curs de l’1 al 5 de cada mes.
DIA NO LECTIU: Recordem que el proper dijous 12
d’octubre és dia no lectiu.
QUOTA MATERIAL ESCOLA
La propera setmana passarem el primer pagament de la
quota de material d’aquest curs amb un import de 100€.
Propers pagaments:

AMPA EXTRAESCOLARS INFORMA
En el següent link trobareu tota la informació de què cal
portar a cada Extraescolar:
http://ampa.pereiv.cat/que‐cal‐portar‐a‐les‐
extraescolars‐3/
Si us plau, llegiu‐ho atentament i respecteu el NO portar
berenar en aquelles activitats en que així s'indica.
Moltes gràcies per la vostra col∙laboració.
CASTANYADA I CONCERT DE NADAL
Famílies! Apunteu‐vos les següents dates a l’agenda:
‐ Castanyada: dimarts 31 d’octubre de 15:15h a 16:30.
Activitat oberta a les famílies.
Les famílies d’infantil podreu gaudir amb les vostres filles i
fills de la visita de la Castanyera i el Marrameu al pati de
l’escola.

Febrer: segon pagament del material. Import: 90 € (de 3r
a 6è + 10€ en concepte de reutilització de llibres de text).

Famílies de Primària, ens ajudeu a decorar l’escola amb
motius de tardor? Veniu a les classes de les vostres filles i
fills a fer tallers de plàstica.

+MANS, +PEREIV

De ben segur que serà una gran tarda per gaudir tots
plegats!!

Famílies +Mans +Pere IV!! En breu, els que esteu
apuntats al grup de reparacions rebreu un mail per venir
a ajudar‐nos a muntar mobiliari nou d’Ikea. La
convocatòria serà per la propera setmana, entre dimarts
10 i dimecres 11 en horari de matí i/o tarda (quan us vagi
millor). Si algú més vol afegir‐s’hi, n’estarem encantats!!
Moltes gràcies!!!
PATI OBERT AL PERE IV
Recordeu que demà dissabte, 7 d’octubre, d’11 a 14
hores, tindreu a la vostra disposició el PATI OBERT del
Pere IV, dins de la campanya Patis Oberts de
l’Ajuntament de Barcelona.

‐Concert de Nadal al Casino L’Aliança del Poblenou.
Dilluns 18 de desembre a les 15:15h. Concert de 2n a 6è.
Dimarts 19 de desembre a les 15:15h. Concert de P3 a 1r.
CURSA DE LA DONA
Us recordem que el 12 de novembre se celebra la cursa
de la dona. Teniu fins el dia 1 de novembre per poder‐vos
apuntar amb el grup de mares de l'escola. Totes les que
estigueu interessades en participar, envieu un e‐mail
a cursadona@pereiv.cat i us enviarem el link per inscriure‐
us.

