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A magia da primavera
« Na primavera, a natureza desperta e
brilha,
Na primavera, os sorrisos crescem e as
crianças riem
Na primavera, as famílias reúnem-se e
celebram a vida,
Na primavera, todos os desejos de
felicidade são permitidos. »

INFORMAÇÕES PESSOAL DOCENTE
o Prof. Olivier MEYER regressa em forma esta segunda-feira dia 1 de Abril!
o Os nossos sentidos sentimentos à prof Michèle COQUAY que perdeu o pai, estamos
de todo o coração com ela.

LISTA DE FÉRIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Férias de primavera: de segunda-feira 08 de abril a 22 de abril 2019 (inclusive).
Quarta-feira, 1 de maio de 2019.
Dia Pedagógico : 13 de maio – férias para os alunos, « garderie » aberta.
Ascensão : quinta-feira, 30 de maio de 2019.
Pentecostes : segunda-feira, 10 de junho de 2019.
As férias de verão começam sábado, 29 de junho de 2019.

Dia Pedagógico – férias
Este 13 de Maio, os professores estarão no dia pedagógico para elaboração do
plano de acção. Não haverá aulas, as crianças podem ficar em casa, mas a
«garderie» estará aberta durante todo o dia, sujeita a inscrição. Atenção, é preciso
levar o almoço, porque não haverá refeição quente. Pode pedir uma ficha de
inscrição na “garderie” e entregá-la ao professor do seu filho.
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MARCHA DE QUARESMA 2019
Muito obrigado aos que participaram da Marcha da Quaresma. BRAVO para os
caminhantes. O valor arrecadado será partilhado entre as associações abaixo.
Os cheques serão entregues na missa da festa (Fancy-Fair) no domingo, dia 26 de maio,
às 10h.
 Entraide et Fraternité
 Solidarité Aubange
 Le son de vie

 Fonds de solidarité IMMA
 OYA ASBL

FANCY-FAIR – Marque na sua agenda! – 24, 25 e 26 de MAIO
A data está marcada para fazer a festa na nossa escola no fim de semana de 24, 25
e 26 de maio. Um documento mais detalhado será entregue nas próximas semanas
relativamente à organização e às diferentes animações propostas ao longo deste fim de
semana festivo. (Uma grande tenda, « blind test », tombola, bar especial de cerveja,
exposição de fotos, espetáculos do jardim de infância e da escola primária,
restauração, lanches, entretenimento infantil, castelos insufláveis ...).
O espetáculo da escola primária terá lugar no sábado 25 de maio e o do jardim de
infância no domingo 26 de Maio. Estamos ansiosos para ter sucesso nesta festa, para
isso é necessário poder contar com a presença dos alunos para preparar o melhor
espetáculo. Se por vários motivos o seu filho não puder estar presente, pedimos que
informe logo que possível com uma anotação no jornal de classe ou fale com o professor
do seu filho. Obrigado.
Este ano escolhemos o tema « Danças do mundo» e teremos também uma novidade a
vos propor: pratos africanos e portugueses.
Se desejar dar uma ajuda de força para a montagem da tenda na quarta-feira 22 de
maio, toda a ajuda será bem vinda, como também para arrumação na segunda-feira
27 de maio.

ANIMAÇÕES SAÚDE sobre alimentação saudável no jardim de infância
O papel da escola é fundamental na aquisição de comportamentos que preservam a
saúde. Sensibilizar as crianças desde tenra idade para uma dieta saudável e equilibrada é
essencial. Dentro deste objetivo, as crianças do jardim de infância participarão num ateliê
de sensibilização sobre alimentação saudável, animado em aula pela enfermeira da
escola. Essas animações ocorrerão durante este último trimestre.

CLASSES DE « DEPAYSEMENT »
De segunda-feira 6 de maio a sexta-feira 10 de maio de 2019, os alunos do 4-ºano
ficarão instalados no centro Desportivo «BLOCRY» em LOUVAIN-LA-NEUVE.
Um grande obrigado aos professores por colocarem em prática este dia. Um grande
agradecimento às famílias que contribuem também para a organização desta semana
enriquecedora e repleta de responsabilidades de 24 sobre 24 horas.
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NB : As atestações de participação podem ser obtidas com um simples pedido à direcção,
depois da estadia.

VISITA MÉDICA
23 de abril

8h30

Classe da educadora Marie- Anne

30 de abril

8h30

Classe das educadoras Véronique et Agnès

Agradecemos que o seu filho se faça acompanhar do boletim das vacinas.

CEB – JUNHO 2019
Como em cada ano, os alunos do 6.º ano primário participarão nas avaliações externas
certificativas a fim de obter o seu Certificado de Estudos de Base. Os exames terão lugar
17, 18, 20 e 21 de junho de 2019.

Cartão sumo – leites de chocolate
Lembramos que os cartões do sumo e leites de chocolate podem ser adquiridos no
secretariado com a D. Amélie todas as segundas-feiras através da bolsa. Não poderá
comprar se não em dinheiro, se todas as faturas das refeições estiverem em ordem.

Refeições – fichas/moedas
Lembramos que as fichas perdidas (esquecidas na sala de aula, em casa, caídas,...)
serão cobradas se não forem devolvidas à secretaria.
Assim, quando uma criança não tem a sua ficha ao meio-dia, nós damos-lhe uma para
comer no mesmo dia; ou ele devolve quando encontra ou cobramos.
Fichas guardadas porque a criança estava ausente, são utilizáveis nas semanas
seguintes.

Operação câmara limpa
Várias turmas participam na recolha de lixo em torno de nossa escola e nas ruas
vizinhas.
Parabéns aos nossos pequenos ecologistas e aos seus professores que estão ansiosos
para incutir neles uma atitude cívica.
Agora cabe a todos nós respeitar o seu trabalho e deitar o lixo no lixo!

A equipa educativa
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