Bon dia famílies!
La 
SORTIDA “FEM EL CIM” DEL 17 i 18 DE MARÇja és aquí!
Us informem de tot el relatiu per aquesta:
HORARIS
• Anada dissabte 17 de març (infants): a les 9.00 a l’espiga.
• Anada diumenge 18 de març (pares i mares): a les 8.30 a l’espiga.
• Tornada diumenge (tots i totes): a les 17.00 ens recullen. A les 19.00h ja haurem arribat a l’espiga.
QUÈ CAL PORTAR
Infants Recordeu d’etiquetar amb els noms tot el possible!
- Muda de recanvi (samarreta del 45è* per la foto de diumenge)
- Calçat còmode (diumenge caminem) i mitjons llargs desaparellats
- Sac
- Pijama
- Raspall de dents i pasta de dents.
- Esmorzar i dinar de dissabte (la resta d’àpats els posa el MIV)
- Cantimplora.
- Lot
- Roba d’abric
- Motxil·la petita per l’excursió de diumenge.
Pares i mares
- Plats, gotsi cobertspel dinar de diumenge per a vosaltres (a la casa no en tenen prous per totes)
- Calçat còmode (diumenge caminem) i mitjons llargs desaparellats**
- Si teniu taules plegablesi les podeu portar comuniqueu-nos-ho!
- Samarretadel 45è*
PAGAMENT
Durant aquesta setmana podeu fer la transferència***de la resta del cost de la sortida. El preu total era
de 30€ per infant per cap de setmana o 20€ pel diumenge, descompteu els 10€ de prepagament per
persona. Porteu el justificant de la transferència el dia de la sortida o feu-nos-el arribar per correu!

Qualsevol qüestió no dubteu en comunicar-nos-la!
Estem a la vostra disposició (esplaimiv@gmail.com)
Ens veiem aquest proper cap de setmana!
Att. equip de monis del MIV.
* Si no la teniu, no us preocupeu, en vendrem samarretes el mateix diumenge a 8€.
** Mitjons llargs que puguin dur-se per sobre els pantalons, així anirem totes més divertides!
*** Si no podeu fer la transferència podeu portar-nos-ho en metàl·lic el mateix diumenge.

