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4ª Edició Mercat de Primavera
Amb la presència i participació d’unes 200 persones (50.000 segons
altres fonts poc informades) va tenir lloc el passat 5 de maig la 4a
Edició del Mercat de la Primavera.
Un any més els nostres nens i nenes ens han tornat a sorprendre
amb gran dosi d’imaginació i bon gust en el disseny i muntatge
de les 12 botigues que enguany ens han fet meravelloses ofertes dels seus productes “quasi-quasi” nous de trinca.
No han faltat a la cita alguns èxits clàssics com els ninots de cognom Pokemon, i els seus cosins, els InviZimals, així com nines de tots tamanys
i colors, llibres d’aventures, divertits jocs, cotxets per passejar bebès, i molts,
molts estris de valor incalculable, i quan dic incalculable, vull dir això mateix, incalculable.
Tampoc ens han deixat de visitar els taranets d’aquells cucs de seda que ja des
de fa 4 anys, ens saluden en aquesta diada tan familiar.
La visita dels nostres amics de l’Associació Fal·lera Gegantera de la Sagrada
Família amb el seu gegant Miliu i els divertits Barrufets va contribuir a fer més
variopinta la Festa des del primer moment del dia. Alguns curiosos fins i tot van
poder experimentar la sensació que es té, quan es veu la gresca des de l’interior
d’alguns d’aquests capgrossos.
Altres aspectes del Mercat van ser més tradicionals: la coca de forner,
el maquillatge de cares dels petits, els originals Euroipses, la divertida mascota d’aquest any, etc, ... que no van voler faltar a la cita.
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Els petits, i no tan petits, van gaudir de valent amb dos inflables de ca- NOUS DE
tegoria, i El Pirata X (no recordo el nom) va engrescar la quitxalla fins el TRINCA.
final d’un matí en què el bon temps ens va permetre celebrar com cal, un
any més, el nostre Mercat de la Primavera.
Volem agrair, des d’aquestes línies la col·laboració desinteressada de l’Associació
de Futbol de Botons que ens van permetre gaudir d’una activitat desconeguda
per a molts, que cada dia compte amb més adeptes.

L’any que ve, més. Comenceu a reservar material.
Fins aviat!
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Comissió de menjador
Enguany l’AMPA de l’escola ha creat una comissió de menjador amb
l’objectiu de donar resposta a diverses demandes del col·lectiu de pares i
mares i, és per això, que el divendres 10 de maig, els membres de la comissió (un membre és de la Junta de l’AMPA i l’altre no) van dinar a l’escola.
L’AMPA disposava de l’autorització i col·laboració de la direcció per a l'avaluació del menú que aquell dia tenien preparat per als nostres fills i filles. Tot i
així la visita es va comunicar a la direcció amb pocs dies d’antelació i un cop
conegut el menú.
El resultat de l’avaluació va ser prou satisfactori, d’un dia on vàrem dinar:
mongeta tendra amb patates, truita de pernil i flam.
Cal afegir que en tot moment vàrem apreciar un ambient agradable i bona
relació entre els nens i nenes i els monitors i monitores de menjador, tot i
que sempre en queden de despenjats (com no) els dies que hi ha verdura i/o
enciam.
Podeu doncs quedar tranquils.
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