Palma, 27 de maig de 2022
Benvolgudes famílies,
Els propers dies 8 i 9 juny, els alumnes de primer i segon de primària anirem de campament al casal de la
Colònia de Sant Pere.
Partirem de l'escola dia 8 a les 9,15h i hi tornarem dia 9, aproximadament a les 16h.
Hem de dur posat: banyador, sabates esportives i roba còmoda.
Hem de dur dins la motxilla:
⚫ berenar del primer dia
⚫ cantimplora
⚫ bossa/motxilla petita per a la platja
⚫ bossa per a la roba bruta
⚫ una muda completa i roba interior de recanvi
⚫ jaqueta per al vespre
⚫ pijama
⚫ estris de neteja personal (raspall, pasta de dents i pinta)
⚫ tovallola per a la dutxa
⚫ repel·lent d'insectes
⚫ gorra
⚫ sabates de platja
⚫ tovallola de platja
⚫ llanterna
⚫ llençol de damunt (allà ens deixen el de davall i la coixinera)
Els mestres durem el sabó de dutxa i la crema solar.
El dinar del primer dia el durem de l’escola. Els alumnes que dinen a ca seva han de dur el dinar (un entrepà)
o han d'entregar el tiquet de menjador als tutors amb 24 hores d'antelació.
Recordau que ho han de dur tot marcat amb el nom.
Recordau que s’ha de fer ús de la mascareta durant el trajecte amb autocar.
Si hi ha qualque informació sobre el vostre fill o filla que cal tenir en compte (al·lèrgia, enuresi,
incompatibilitat alimentària, etc.) o si té necessitat de prendre algun medicament, tornau-nos aquesta
butlleta emplenada, dimarts dia 31 de maig, com a data límit.
Atentament,
Eva Martorell
Borja Darder
CAMPAMENT COLÒNIA DE SANT PERE 2022
Alumne/a: .........................................................................................................................................................................................................
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