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El proper dijous 22 de desembre els alumnes d’infantil, primària
i ESO celebraran la Festa de Nadal. Els alumnes representaran
diferents passatges del pessebre i cantaran nadales pels carrers
de Verges. L’Institut Escola enviarà el programa. L'AFA obsequiarà
a tots els alumnes amb una xocolatada com a cloenda de la festa.

Després de la votació del passat 29 de novembre, en la que
malauradament es va registrar una baixa participació, el sector
de pares i mares estarà representat per la Diana Canals i la
Susagna Baltasar. Des de l'AFA felicitem als dos nous membres i
els agraïm la seva tasca de representació dins el Consell. Agraïm
també l'interès de les persones que van participar en la votació.

El proper diumenge 18 de desembre tindrà lloc la Marató de TV3
i Verges es suma a aquesta iniciativa solidària celebrant una jornada
solidària i festiva.
Des de l'AFA organitzem els 'Tastets del món per la Marató' un
stand amb una gran varietat de menjars del món que pots venir
a conèixer i a tastar. Per fer-ho possible necessitem que ens portis
un plat del teu país d'origen a partir de les 10h a l'stand de l'AFA.
Nosaltres el posarem a la venda, mentre aprofites per tastar els
menjars d'altres racons del món i a gaudir de les activitats que
s'organitzin. També necessitem voluntaris que puguin estar venent
productes a l'stand durant un període de temps curt. Tant si ens
vols portar un plat com si vols ajudar-nos com a voluntari pots
escriure'ns un correu a l'adreça electrònica de l'AFA.
L’AFA destinarà tota la recaptació a l’edició de la Marató de TV3
d’enguany dedicada a l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals
traumàtiques.

Tal com vam informar a la Pissarra d'octubre, s'està provant un
nou horari de reunions, alternant de fer les reunions quinzenals
a les 15.15h i a les 21.15h respectivament, per afavorir que noves
famílies puguin participar-hi. El resultat no és l'esperat, de manera
que es mantindrà aquest horari durant el mes de desembre i és
tornarà a l'horari inicial, totes les reunions a les 21.15h, si no
augmenta l'assistència.

 / '
L'any passat es va posar a l'abast dels alumnes de primària el
servei de biblioteca / aula d'estudi. S'oferia un espai de treball
tranquil, fora del bullici del pati, pels alumnes que volien llegir i/o
avançar feines pendents. Per poder mantenir aquest servei
necessitem voluntaris per poder fer-ne la vigilància. L'horari
establert és dimarts i/o dijous de 12.30h a 13.30h. Si voleu
col·laborar-hi adreceu-vos a l'AFA. Un cop tinguem voluntaris,
seguirem els tràmits previs que requereix la normativa, abans
d'activar el servei.


