
 

COMUNICADO  DECEMBRO 

 

 Foz, 5 de decembro de 2017 
 

  Hai un vento cheo de frío 

 apousado nos camiños. 

                                                          E no ar un asubío 

                                                           todo cheo de aloumiños. 

                                                           pero un vento milagreiro 

                                                           nascerá pol-o Nadal. 

                                                           Brilará coma un luceiro 

                                                           pra alomear o portal. 
 

                                                                                                                                                    Manuel María 

Estimadas familias: 
De novo chega o Nadal e outra vez queremos transmitirlles os nosos mellores desexos de “PAZ E BEN”. 
Neste comunicado informámolos do seguinte: 

CAMPAÑA DE SOLIDARIEDADE 
 “Un pouco de ti, supón moito para os demais” 

Outro ano máis, poñemos en funcionamento a Operación Quilo 

de recollida de alimentos ata o 20 de decembro. Nestes tempos difíciles de 
crise que estamos pasando é máis necesario, se cabe, lembrarnos dos que 
menos teñen e que necesitan da nosa solidariedade para poder pasar, dun 
xeito mellor, estas datas tan sinaladas. Por todo isto, e porque queremos inculcar nos 

nosos nenos/as unha verdadeira conciencia solidaria e un verdadeiro espírito de nadal, pedímosvos a mesma 
colaboración que fixo posible que todos estes anos diferentes institucións e colectivos de atención aos máis 
necesitados puidesen contar co noso apoio e solidariedade. 
Aínda que todas as aportacións serán ben recibidas, comunícannos dende Cáritas Parroquial que teñen 
escasez dos seguintes produtos: 

 Leite, galletas, cacao. 

 Azúcar, chocolate, aceite. 

 Conservas de todo tipo. 
 

 Produtos de limpeza. 

 Produtos de hixiene 
persoal. 

 Cueiros e produtos para 
bebés. 

 Cousas de Nadal 

 
 VELADA DE NADAL: O mércores 20 de decembro,  ás 19:30 horas, terá lugar no Pavillón 

Polideportivo a Velada de Nadal  “La foto de Navidad”. 
 Este día marcharán tod@s  para os seus fogares ás 17:10 h. como de costume, para estar de volta 

no Centro ás 19:00 h.  
Quedan tod@s invitad@s. @s protagonistas principais, que son os seus fill@s, queren facel@s 

partícipes da ledicia e da Mensaxe do Nadal. Agardámol@s. 
 XOVES 21 DE DECEMBRO 

Rematamos as clases en horario habitual, é dicir, ás 17:10.   
Ese xoves pola mañá, e por xentileza da ANPA do Colexio,  visitaranos un dos PAXES dos Reis de Oriente, que 

repartirá agasallos entre o alumnado. 
 VACACIÓNS e VOLTA Ó COLE: As vacacións comezarán o 22 de decembro e as clases reanudaranse o 8 de 

xaneiro. 

¡¡BO NADAL PARA TODOS!! 

Belén do  Colexio 

 


