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Llar d’Infants Bombolles
Des de Bombolles us volem explicar que hem tingut un curs molt animat: s’ha 
constituït l’AMPA, hem fet una sortida familiar al zoològic de Barcelona i, apro-
fitant que hem treballat els oficis, hem visitat diverses botigues del poble.

Ara estem a punt de començar el Casalet d’Estiu, però abans volem acomiadar 
tota aquesta colla de nens i nenes que se’n van a fer P3.

A tots els volem desitjar molta sort a la nova escola; que facin molts amics i que 
passin a veure’ns de tant en tant, perquè els trobarem a faltar. Un petó, 

MONTSE I NEUS

El grup dels Gats de la llar d’infants, que l’any vinent faran P3

Casal d’Estiu
Com cada any ens disposem a 
començar el Casal d’Estiu amb 
moltes ganes. Aquest any tenim 
aquestes novetats:

- L’horari del Casal s’ha ampli-
at: començarem a les 9 del 
matí i no acabarem fins a dos 
quarts de 8 del vespre.

- Hi ha un canvi d’ubicació: fa-
rem totes les activitats al CEIP 
Francesc Cambó.

- Anirem a la piscina de la 
Tallada cada quinze dies a la 
tarda i cada setmana al matí.

L’equip de monitors i monitores 
el formem: Enric Auquer, Cristina 
Bellapart, Diana Canals, Teresa 
Casellas, Mariona Gibert, Esther 
Julià, Cristina Molinas, Francesc 
Ripoll, Ignasi Sabater, Mercè 
Santos, Guim Torres i Marina 
Tarrats.

Des d’aquí volem desitjar-vos 
un bon estiu i també convidar-
vos a la xocolatada del proper 
27 d’agost, a les 6 de la tarda, a 
l’escola.

Fins aviat!
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