
CARTA DEL REI CARNESTOLTES
Benvolguts nens i nenes:
Un any més, jo, el Rei Carnestoltes, vindré a la vostra escola per fer una mica
de gresca i xerinola i celebrar amb tots vosaltres el Carnaval.
Però abans de fer la Festa Grossa, aquella mateixa setmana de Carnaval, us
encarrego una sèrie de tasques que haureu de portar cada dia, des de casa, i
que fareu amb l’ajuda de la vostra família:

DILLUNS 13 de febrer: la teva cara maquillaràs i ben divertit/da estaràs.

DIMARTS 14 de febrer: un mitjó de cada color per sobre de la roba
vestiràs  i ben elegant estaràs.

DIMECRES 15 de febrer: una corona al cap lluiràs perquè en reina o rei et
convertiràs.

DIJOUS 16 de febrer: un llaç o corbata al coll lluiràs i molt engalanat/da et
sentiràs.

DIVENDRES 17 de febrer:

PRIMÀRIA: a l’escola amb la disfressa que més t’agradi vindràs i d’aquesta
gran festa gaudiràs. Recordeu que estem a una escola, per tant hem
d’evitar disfresses que puguin ferir sensibilitats o portar complements
bèl·lics.

INFANTIL: FESTA DE CARNAVAL!! A la tarda, tots plegats, gaudirem de
les disfresses que hem fet i ens ho passarem molt bé!!
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Atenció famílies d’Infantil: Aquest curs, podeu assistir 4 familiars per
alumne a la festa de Carnaval de l’escola.
Aquesta, es farà a la pista poliesportiva i començarà a les 15:30h
aproximadament. Podreu accedir al recinte escolar entre les 15:15h i les
15:30h per la porta del carrer Estoril. Si algú arriba més tard d’aquesta hora,
haurà d’entrar per la porta principal del carrer Granollers ja que la del carrer
Estoril romandrà tancada un cop comenci l’actuació.
Recordeu que no podran venir de públic alumnes de l’escola que tinguin
activitat escolar aquella tarda.
Gràcies per la vostra col·laboració, esperem que gaudiu d’una gran festa de
Carnaval.

FINS AVIAT!!                                                                 El Rei Carnestoltes.
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