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O que é uma mãe?
É alguém que te aconselha quando tu choras,
É alguém que te ajuda a encontrar o teu próprio
caminho,
É alguém que se orgulha de ti, quando tens
sucesso.
É também alguém que confia em ti, mesmo
quando falhas.
Um dia feliz a todas as mães.
FANCY–FAIR IMMA-ICL - MAIO 2019

No fim do mês terá lugar a “Fancy-fair” IMMA-CARDIJN-LORRAINE ATHUS.
Como no ano passado, os espetáculos das crianças e as diversas animações terão
lugar debaixo de uma tenda grande para defesa de uma eventual meteorologia
caprichosa! O espetáculo da escola primária terá lugar no sábado dia 25 de maio
e o do jardim de infância no domingo 26 de maio. Um programa completo do fim
de semana será entregue brevemente.
Esta festa, cujos benefícios totais são destinados à renovação e ao equipamento da
nossa escola, é uma ajuda indispensável. Assim, compreendem porque é que é tão
importante que seja um verdadeiro sucesso. Contamos com a colaboração de cada
um.
Como?
Reservando um caloroso acolhimento aos vendedores de bilhetes da tombola (1 Euro
cada bilhete).
Encorajando as suas crianças a participar nas danças de sábado e de domingo à tarde.
Propondo a sua ajuda no escritório da direcção para montar a tenda ou
responsabilizando-se por um quiosque… estando connosco na sexta-feira 24, sábado
25 e domingo 26 de maio de 2019.
Agradecemos desde já a sua colaboração.
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27 MAIO – Não haverá refeições quentes

O dia seguinte da « Fancy-fair », segunda-feira 27 de maio, não haverá
almoços quentes, pedimos que enviem aos vossos filhos sanduiches
para a refeição do meio-dia.
ESCOLHA DAS CLASSES 2019

Tendo em vista a política educacional e pedagógica implementada na nossa escola,
não será possível que os pais façam escolhas das turmas que desejam para o(s) seu(s)
filho(s) para o próximo ano letivo.
De facto, tendo em conta o passado, os inúmeros desejos dos pais complicam muito a
tarefa durante a constituição das turmas e não se mostram judiciosos (equilíbrio do
número de alunos por classe, heterogeneidade dos grupos...)
As Diretoras, em colaboração com toda a equipa educacional, formarão as turmas e
escolherão - sempre tendo em conta o interesse e respeito das individualidades de
cada criança - os professores que estarão a cargo. O processo de formação de turmas
será realizado com o cuidado de manter grupos de afinidade entre crianças, promover
a continuidade educacional, equilibrar o número de alunos por turma e manter uma
certa heterogeneidade.
EXCURSÕES 2019

As classes P2, P3 e P6 sairão do território belga no âmbito da sua excursão, não se
esqueça da autorização parental para sair do território, a pedir junto da sua
administração comunal (ver o recado distribuído na classe sobre este assunto).
LISTA DE FÉRIAS

1. Quarta-feira 1 de maio de 2019
2. Ascensão : quinta-feira 30 de maio de 2019.
3. Pentecostes : segunda-feira 10 de junho de 2019.
4. As férias de verão começam segunda-feira 1 de julho de 2019.
Dia pedagógico 13 de maio : os alunos estarão de férias. A “garderie” estará aberta
com inscrição junto das senhoras Sylvie e Nathalie.
FATURAÇÃO

Em caso de problema relacionado com as faturas que recebem, agradecemos que
venha ao secretariado munido:



Da fatura em questão,
Das eventuais provas de pagamento.
Não se esqueça que as fichas preenchidas corretamente cada segunda-feira
permitem um melhor seguimento da faturação.
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PACTO DE EXCELÊNCIA – plano de ação

Vamos precisar de vós, pais, para que nos dê a sua opinião sobre o funcionamento da
nossa escola. O ministério enviou-nos um questionário anónimo que lhe pediremos
para responder quer através do seu computador ou através da versão em papel, ou
ainda vindo à escola.
As suas respostas são muito importantes para nós e é primordial que responda antes
de 30 de junho. Levará apenas 10-15 minutos!
Uma tradução em português estará disponível no site da escola ou em formato de
papel.
Agradecemos, desde já, a sua colaboração!
AVALIAÇÃO DE FIM DE CICLO P2-P4

Durante a semana de 18 a 22 de junho, os alunos do segundo e quarto ano da primária
terão as avaliações certificativas externas de fim de ciclo propostas pela rede de
Ensino Católico.
Os alunos do primeiro, terceiro e quinto ano primário terão as avaliações de fim de
ano preparadas pelos seus professores.
 Os boletins de fim de ano, bem como o CEB do sexto ano, serão entregues sextafeira 28 de junho a todas as classes da escola primária.
CEB P6 - JUNHO 2019

Durante este período, é importante estar diponível para os seus filhos e colocar
em prática as condições necessárias para ajudá-los a estudar em serenidade.
Os sextos anos participarão das avaliações externas (antes de obter o CEB) na
segunda-feira, 17 de junho, terça-feira, 18 de junho, quinta-feira, 20 de junho e sextafeira, 21 de junho de 2019. Uma carta informativa será enviada no final de maio. À
tarde, os alunos poderão ir para casa com permissão por escrito dos pais. Uma sala de
estudo será organizada para os alunos que ficarem na escola.
PLANO MOBILIDADE COM A ADMINISTRAÇÃO COMUNAL

Dentro de alguns dias, receberá uma carta explicativa do procedimento para o novo
plano de mobilidade em torno das escolas IMMA e ICL. Em parceria com o
presidente da administração comunal, o chefe de bombeiros e a polícia, as Diretoras
negociaram a melhoria das áreas de estacionamento para melhor garantir o acesso e
facilitar a chegada e a partida dos seus filhos à escola.

A equipa educativa
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Journée pédagogique

PAS DE REPAS
CHAUDS - tartines
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