Tornem a la càrrega! Comencem el segon trimestre!!!
Famílies volivoleres ja tornem a ser aquí després d’un descans nadalenc per
carregar les piles de nou! Esperem que hagueu passat unes molt bones festes, que
estigueu preparats per un súper 2018 i que ens hagueu trobat (ni que sigui una miqueta) a
faltar.
El segon trimestre ve carregadet d’activitats i a continuació us en donem tots els detalls:

EXCURSIÓ D’HIVERN 2018:
• DIES: Cap de setmana del 27 i 28 de Gener
• ANEM A: Can Foix (Cubelles, Garraf)
• SORTIM: Dissabte 27 a les 9:15h a la Plaça de l’estació de la RENFE
• TORNEM: Diumenge 28 a les 18h a la Plaça de l’estació de la RENFE
• PREU: 28€
• CAL PORTAR: El pijama, el sac de dormir i/o llençols i coixinera; el necesser amb raspall
i pasta de dents; la roba pels dos dies, roba de recanvi, roba d’abric i, recordeu, calçat
còmode! Menjar: esmorzar, dinar, berenar i sopar del Dissabte i esmorzar, dinar i el
vermut per Diumenge.
• LÍMIT PER APUNTAR-SE: fins el Dimecres 24 de Gener
• PAGAMENT: Mitjançant una transferència al COMPTE BANCARI de l’Esplai (BBVA ES77
0182 0815 8702 0166 4993). El Dissabte 27 abans de marxar ens haureu d’ensenyar el
comprovant conforme l’excursió està pagada (ja sigui en paper o pel mòbil). Sense
comprovant el nen/a no podrà marxar d’excursió!!!!!! Al concepte del pagament ha de
posar “(nom del nen/a) EXCURSIÓ HIVERN”.

CARNAVAL 2018 → El dissabte 10 de Febrer és la Rua de Carnaval de Cornellà i
com cada any l’esperit més volivolero envairà la festa!!! Per escollir la temàtica de disfressa
farem una votació per què infants i famílies pugueu aportar les vostres idees.
Una vegada escollida la disfressa us informarem de tots els detalls.
Ja podeu anar carregant les piles del vostre esperit carnavalero!!!!!

	
  

TARDA DE FAMÍLIES → Si si, heu llegit bé. Segur que les mamis i els papis de l’esplai
teniu ganes de saber com es viu una tarda de dissabte d’allò més volivolera, no? Teniu
ganes de saber que se sent a l’estar a sota d’una melé? O l’eufòria de fer una volta sencera
al pitxi? I segur que us moriu de ganes de cridar a grito pelao A L’ATAQUEEE!
Doncs reserveu-vos la tarda del dissabte 17 de Febrer per viure l’esperit volivolero a la
vostre pròpia pell! Més endavant us donarem tota la informació. Animeu-vos a participar!!!
L’equip de monis més carregat d’energia per aquest nou any!

