Benvolgudes famílies,
Cada cop tenim més a prop el Carnaval i volem comentar-vos un quants detalls :
Ja sabeu que TOTES LES DISFRESSES han de ser de “persones o elements” del 1914, de
qualsevol edat i classe social, o bé poden estar relacionades amb els 100 anys que
compleix l’escola. Per ajudar-vos a confeccionar-les, hi ha els dos tallers dels dimecres,
dels que ja heu rebut informació i per descomptat, la vostra imaginació és essencial
per aconseguir fer una desfilada com es mereix el centenari. Sapigueu que fins i tot
sortirem per TV3.
Aquest any, al ser tant especial el volem compartir amb el barri i per tant la RUA
baixarà per Margarit fins a la Plaça del Sortidor i tornarem per Poeta Cabanyes. Ens
acompanyaran amb la seva percussió el grup Tambolàs. Esperem que tots els que
vingueu, a ser possible disfressats d’època o de 100, respecteu als grups de nens i
nenes.
Això vol dir:
- no separar-los de la seva classe,
- no donar-els-hi menjar o begudes, perquè els que no en tenen se’n deleixen i a més
ja hauran esmorzat a l’escola,
- procurar que les mestres puguin tenir ben visible en tot moment al grup del que són
responsables.
Al finalitzar la Rua, les famílies que vulgueu veure la desfilada , podeu entrar a l’escola i
posar-vos darrera la xarxa i al pati del bolet. S’ha de deixar lliure el pas que hi ha entre
la pista i el pavelló.
Tindrem uns fotògrafs voluntaris que faran les fotos de cada grup classe i de tota la
festa, per tant no ens aturarem durant la Rua per fer-ne. Procurarem que tothom en
pugui disposar gratuïtament.
Intentarem fer-ne una de col·lectiva a l’arribar a l’escola amb tots els participants que
vagin disfressats d’època( famílies incloses). Ja us informarem com en podreu obtenir
còpies.
Vinga ànims !!!
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