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Novembro
2018
Aqui é novembro, nem quente nem suave!

Céu cinzento, carregado com chuva

Verdadeiro clima de inverno, húmido e severo!

Mas se o inverno está cheio de água,

O vento leva, as folhas mortas...

O verão será ainda mais bonito!

TRADUÇÃO em português no « SITE »
Um grande agradecimento à mãe de uma criança do terceiro ano primário que nos
oferece a tradução de « IMMA-Info » acessível no site da escola em português :
http://www.immaathus.be/immainfos.html

PESSOAL IMMA
A Professora Camille e a professora Sara substituirão a professora Chantal Hugo (P1) de
baixa médica até ao fim de novembro.

Algumas datas
05/11 : Dia desportivo para as classes de jardim de infância.
06/11 : 4B – Controlo da visão na escola.
12/11 : Todas as classes de 4.º de 5.º ano irão ao teatro em Athus. Obrigada à associação de
pais por ter pago a entrada a cada criança.
Association-des-Parents-IMMA-ICL-Athus
13/11 : 4C – Controlo da visão na escola.
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23/11 : Os 6.ºanos irão à Excel’LANGUES - http://reseaulangues.be/actions/497/excel-langues-2018
Os alunos participarão em diversos ateliers onde poderão descobrir a utilidade de aprender
diversas línguas e de pôr em prática o que aprenderam na aula de inglês. Os ateliers
representam igualmente uma oportunidade de descoberta de espaços transfronteiriços e de
apropriação de um território aberto a outros horizontes.
23/11 : Os 1.º e 2.º anos participarão num espectáculo sobre a água na escola. Através dele,
as crianças poderão descobrir como a água chega às suas torneiras, de onde vem, qual foi o
seu caminho. Uma contribuição de 2,50€ será pedida.
http://www.chakipesz.com/?page_id=38
27/11 : entrega do boletim e reunião de pais P1 et P2

Filas - pais
Pedimos que respeite o trabalho dos professores quando eles têm a turma a seu cargo. É
impossível ter tempo para responder às suas perguntas e, ao mesmo tempo, ocupar-se
de uma classe! Pode escrever no jornal de classe ou agendar uma marcação, para que os
professores se possam encarregar dos seus alunos e cuidar correctamente dos seus
filhos.

Acesso à escola durante as férias
Lembramos que o recreio é estritamente proibido fora do horário escolar e que nenhum seguro
cobre os seus filhos quando eles não estiverem sob a supervisão de um professor ou
“garderie”. Muitas crianças vêm para a escola durante as férias quando não há nenhum adulto!

SEGURANÇA NOS ARREDORES DA ESCOLA

 Certifique-se de atravessar nas passadeiras com os seus filhos e de não estacionar
nos passeios perto da escola, a polícia vigia!

Associação de pais
Association-des-Parents-IMMA-ICL-Athus
A associação escolar procura activamente pais que estejam disponíveis para
dedicar parte do seu tempo a ajudá-los a organizar actividades ao longo do
ano. O dinheiro arrecadado durante esses eventos permite oferecer às turmas
saídas ao exterior ou reduzir a participação financeira solicitada. Um grande
obrigado àqueles que já estão activamente envolvidos há vários anos, é uma
grande ajuda financeira para a escola! Este ano, todas as crianças poderão
beneficiar de uma entrada no teatro.
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Electricidade
Se passa pelo portão de baixo para deixar seus filhos, deve ter notado que um cabo de
energia passa por uma janela. Tivemos um problema e precisamos corrigi-lo. Pedimos que
reforce as nossas acções e que também explique aos seus filhos para não tocar. A reparação
será realizada o mais rapidamente possível.

PAGAMENTOS ALMOÇOS-PISCINA-LEITE COM CHOCOLATE
Como deve ter notado, o método de pagamento actual é igual para toda a escola. O seu filho
recebeu uma bolsa com seu primeiro nome, no qual deve marcar o que mais lhe convier
durante a semana. Ou coloca dinheiro na carteira ou paga por transferência bancária no final
do mês. Toda semana, encha a folha no bolsa. A criança (excepto no jardim de infância e P1 /
P2) recebe as suas fichas (“jetons”) na bolsa. Se esta se estragar, pediremos que forneça
uma semelhante. Este sistema foi criado a fim de facilitar a contabilidade da Sra. Amélie que
está à sua disposição para todas as questões relativas às facturas.

S.SOHRABI & N.Wernimont
063/38.12.27
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