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Prezadas  familias: 

De novo chega o Nadal e outra vez queremos transmitirlles os nosos mellores desexos de “PAZ E BEN”. 

Neste comunicado, ademais de desexarlles unhas boas festas, queremos informalos de varias cuestións 

importantes: 

 Campaña de solidariedade. 

Este ano tampouco  faremos  a recollida de alimentos.  Colaboraremos con  Cáritas Parroquial  que 

organiza directamente esta campaña. 

Xunto con este comunicado recibirán unha carta de Cáritas e máis o cartel. 

“DONA DIFERENTE. Compra un vale da felicidade.” 

A partir do luns día 12 de decembro, colaborando con esta campaña, teremos no centro  á venda os 

vales. Cada vale custa 2€ e cada alumno/familia pode mercar os que desexe. A recadación irá o 50% 

para Cáritas Parroquial e o outro 50% para o Banco de Alimentos do Concello de Foz. 

Dende a Comunidade Educativa do Colexio do Pilar animámolos a colaborar cada un segundo as 

súas posibilidades para poder axudar a que as familias máis necesitadas da contorna poidan pasar 

unhas Navidades un pouco mellor. 

 Velada de Nadal. 

Como xa informamos no anterior comunidado, será o mércores 21, ás 19:30h. 

Agardámolos a todas e a todos, xa que os rapaces e a toda a comunidade educativa estamos 

encantados de poder voltar a retomar esta actividade tan senlleira no noso Colexio. 

 Xoves, 22 decembro 

o Por xentileza da ANPA do Colexio,  visitaranos un dos PAXES dos Reis de Oriente.  

o Rematan as clases, en horario habitual. 

o As notas do primeiro trimestre entregaranse ao alumnado en formato papel o derradeiro día 

de clase. 

 VACACIÓNS e VOLTA Ó COLE: As vacacións comezarán o 23 de decembro e as clases reanudaranse o 

9 de xaneiro. 

¡¡BO NADAL PARA TODAS E TODOS!! 

Que a estrela do Nadal ilumine as nosas vidas, traia aos nosos corazóns 

amor e esperanza e nos encha de ledicia e felicidade 

Bo Nadal a Todas e a Todos. 


