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ANPA RASA
C.E.I.P. RAMÓN DE LA SAGRA

Todas as actividades extraescolares remataran o dia 31 de maio.
Para todas as inscricións e para a festa e IMPRESCINDIBLE A PRESENTACIÓN DO NOVO CARNÉ para
así poder axilizar os tramites.
Moitas grazas de antemán.

CÓXEGAS
Inscricións o martes 15 de maio de 9 a 10 e de 16:30 a 17:45 no comedor
A actividade se desenrolara dende o 1 de xuño ata o 21 de xuño de 16 a 18 horas.
Prezo da actividade 15€ por neno.

RETIRADA DO NOVO CARNÉ
Os socios que non recollésedes o novo carné teredes para facelo o martes 29 maio de 9 a 9:30 e de 16:30 a 17:45
no comedor.

CAMPACOLES
Inscrición o martes 5 de xuño de 9 a 10 e de 16:30 a 17:45 no comedor
O campamento desenvolverase dende o 25 de xuño ata o 20 de Xulio. Custo do programa 25€ por neno e quenda.
Quenda 1: Do 25 ao 29 de xuño
Quenda 2: Do 2 ao 6 de xullo
Quenda 3: Do 9 ao 13 de xullo
Quenda 4: Do 16 ao 20 xullo
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS
Sempre e cando chegue ao mínimo de persoas para poder optar a estes servizos.
Madrugadores: 8:30 a 10 h., cun custo por quenda de 5€ ou de 10€, no caso de incluír almorzo.
Comedor: 14:00 a 15:30 h., cun custo de 20€ por quenda.

FESTA DOS INCHABLES
Informamos de que a festa dos inchables terá lugar o vindeiro xoves, 14 de xuño, se o tempo o permite, no patio do
cole, se chove trasladarémonos ao Polideportivo do Barrio das Flores, de 17:00 a 20:00 h.
Recordamos que podedes coller a vosa entrada de balde os dias : martes 5 e martes 12 de xuño de 9 a 10 e de
16:30 a 17:45 h no comedor. A entrada da dereito a merenda.
Menores de tres anos non pagan (sen merenda).

Se non se recolle a entrada nos dias sinalados haberá un prezo único de 5€ por neno sexa o non sexa
socio. (Tamén con dereito a merenda).
Se finalmente temos que ir para o polideportivo, lembrámosvos que non se pode comer dentro do recinto e que
tampouco se permite a entrada con tacóns.
Haberá festa da espuma (sempre que a festa sexa no cole, no polideportivo non), será na última media hora, por se
alguén non quere participar dela. Para elo, ademais de levar calcetíns para os inchables, levade bañador ou muda e
toalla para secarse.
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RENOVACIÓNS/ALTA CONDICIÓN FAMILIA SOCIA ANPA
Xa podedes renovar ou darse de alta como familia socia da Anpa. As condicións son as mesmas que ata o de agora,
unha cota única e anual de 20€ que permite participar nas asembleas con voz e voto, ademais de obter beneficios nas
actividades que normalmente ven xestionando a Anpa. Lembrade que pertencer a un anpa é un dereito que temos todas
as familias, e permite involucrarnos en moitos aspectos do centro onde están os nosos nenos e nenas.
Tedes os impresos na nosa web, ou podedes vir por eles o venres 15, e martes 19 de xuño de 9 a 10 e de 16:30
a 17:45 no comedor
A cota Pódese ingresar en ABANCA na conta nº ES24 2080 0068 71 3040 003024 poñendo nome e apelidos do neno
e traer o xustificante do pagamento coa folla de datos a cal podédela descargar dende na nosa web podendo entregalo
no Anpa ou ben deixándoo no buzón da Anpa ou ben pagalo en efectivo no horario establecido.

INSCRICIÓNS COMEDOR
Estarán dispoñibles os impresos de inscrición do comedor, poderedes descargalos desde a web ou ben vir por eles
ao comedor o venres 15 e martes 19 de xuño de 9 a 9:30 e de 16:30 a 174:45 no comedor.
Imprescindible ser socio da ANPA.

BANCO SOLIDARIO DE LIBROS
Igual que o ano pasado, dende a ANPA imos poñer en marcha un Banco de Libros Solidario para a recollida dos
libros de 3º, 4º, 5º e 6º ( especialmente necesarios de 3º e 5º), polo que solicitamos a colaboración solidaria de
tódalas familias para a recollida dos mesmos.
Instrucións para a entrega dos mesmos: luns 25 e martes 26 de xuño de 16:00 a 17:45 h no comedor (ou noutro
horario deixalos na entrada do cole avisando a Nora).
1º.- Que os libros veñan agrupados en lotes por curso e atados
2º.- Que se adxunte a cada lote a ficha elaborada pola ANPA (na web ou no comedor en horario establecido)
3º.- Non incluír cuadernillos de actividades, Activity Books .
A Recollida de libros do banco solidario será no mes de Setembro os dias 4 y 5 para socios en orde de chegada e
o dia 6 para non socios tamén en orde de chegada o horario será de 10 a 11 horas.

Suxerimos que visitedes a nosa Web www.apa-rasa.ramondelasagra.es cara o vindeiro curso para saber as
novidades que haberá e para votarlle un ollo o cadro provisional de actividades extraescolares o igual que un
pequeno resume das mesmas.
Tamén podedes preguntarnos dubidas o suxerirnos calquera cousa mediante o noso correo electrónico
anparamondelasagra@gmail.com

Moitas grazas pola confianza depositada no noso equipo.

