
 

COMUNICADO  DECEMBRO 

 

                                                                                                                                         Foz, 5 de decembro de 2019 

 
     
           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: 

 

“O que a ti che sobra, a outros fáltalles” 
 
Outro ano máis, poñemos en funcionamento a Operación Quilo de recollida de alimentos e outros produtos  
ata o 19 de decembro.  
A finalidade desta campaña é conseguir o maior número posible de alimentos e produtos, para axudar a 
todas aquelas persoas que están nunha situación de necesidade. Por desgraza, moita xente na nosa 
contorna  está a pasalo realmente mal. Co noso gran de area esperemos que a situación difícil que estas 
persoas viven sexa un pouco mellor.  
Cáritas Parroquial será a encargada de canalizar adecuadamente as nosas achegas.  
Moitas grazas por adiantado polo seu esforzo, xenerosidade e colaboración. 
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 xoves 19 de decembro,  ás 19:30 horas, terá lugar no Pavillón Polideportivo a 
Velada de Nadal  “A noite de Noelia”. 

 Este día o alumnado marchará para os seus fogares ás 17:10 h. como de costume, para estar de volta no 
Centro ás 19:00 h.  

Quedan todos invitados. Os protagonistas principais, que son os seus fillos, queren facelos partícipes 
da ledicia e da Mensaxe do Nadal. Agardámolos. 

 VENRES 20 DE DECEMBRO 
Rematamos as clases en horario habitual, é dicir, ás 17:10.   
Ese venres, 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 23 de decembro e as clases reanudaranse o 8 

de xaneiro. 

¡¡BO NADAL PARA TODOS!! 

Belén do  Colexio 


