Palma, 24 d'abril de 2015
Benvolguts pares i benvolgudes mares,
Els propers dies 5 i 6 de maig, els alumnes de 4 i 5 anys anirem de campament a Es Burotell
(Calvià).
Es Burotell és una granja escola situada a la zona de Calvià, molt semblant a la granja Jovent, que fa
una oferta d'activitats amb una temàtica específica. Nosaltres per a aquest curs hem contractat les
activitats d'ELS INDIS.
Per raons relacionades amb l'hora del dinar, el berenar del primer dia hauria de ser una mica més
consistent de l'habitual. És per això que per aquest dia us proposam un suc i unes galletes, o
quelcom semblant. Per altra banda, us informam que el dinar del primer dia i la resta de berenars
els posarà l'escola. Els alumnes que dinen a ca seva han de dur el dinar del primer dia (una
carmanyola) o han d'entregar el tiquet de menjador als tutors amb 24 hores d'antelació.
Partirem de l'escola dia 5 a les 9h i hi tornarem dia 6 a les 16h.
Hem de dur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

llinterna
una muda completa
jaqueta i/o desuadora per al vespre
sabates còmodes
pijama
estris de neteja personal (raspall i pasta de dents, pinta)
tovallola petita
repel·lent d'insectes
gorra
bossa per a la roba bruta
durem la crema sola de l'escola

Hem sol·licitat el servei de roba de llit. Per tant, no caldrà dur sac.
Si el vostre fill o la vostra filla té qualque incidència que cal tenir en compte (al·lèrgia,
incompatibilitat alimentària, etc.) o si té necessitat de prendre qualsevol medicament, tornau-nos
aquesta butlleta emplenada el proper dijous 30 d'abril.
Recordau que ho han de dur tot marcat.
És important fer la motxilla conjuntament amb els vostres fills per facilitar l'autonomia de trobar les
seves coses.
Atentament,
Manu Segura
Bel Sintes
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