Queridos pais / nais/ titores:
Comeza o programa “Xogando no Nadal 2018” organizado polo Concello de
Cambre e gustaríanos informarvos de como se vai desenvolver.
Datos de interese:
• Datas: 24, 26, 27 e 28 de decembro de 2018 (1ª quenda)
e 31 de decembro de 2018, 2, 3, 4 e 7 de xaneiro de 2019 (2ª quenda)
• Lugar: CEIP WENCESLAO FDEZ. FLÓREZ (entrada pola parte de diante
do centro escolar).
• Horario:
o Mañanceiro (con/sen almorzo): 7:30 a 9:30.
o Actividades de maña: 9:30 a 13:30 horas.
o Comida: 13:30 a 16:30 horas.
• O punto de encontro será na aula de usos múltiples do centro escolar
(situado xunto ao patio cuberto). A porta de entrada estará pechada a partir
das 9:30 horas, polo que se alguén chega tarde terán que chamar ao timbre
da porta ou ao teléfono do coordinador para que lles abra.
• O almorzo e a comida servirase no comedor escolar.
• Os/as participantes poderán levar merenda para tomala a media mañá.
• O coordinador do campamento é José Ángel (675.235.828) contacten con
el para aclarar calquera dúbida que lles poda xurdir, en horario de 7:30 a
17:15 horas.
• O horario do bus aproximado, segundo as solicitudes recibidas no prazo
establecido será o seguinte:
1ª quenda: 24, 26, 27 e 28 de decembro de 2018
PARADA
Horario de ida
Horario de volta
CEIP GRAXAL
9:00
17:00
CEIP PORTOFARO
9:05
16:55 ( P.Bus fronte ao colexio)
Urb. A Barcala
9:10
16:50
CEIP GTB SIGRAS
9:20
16:40
CEIP WFF CAMBRE
9:30
16:30
2ª quenda: 31 de decembro de 2018, 2, 3, 4 e 7 de xaneiro de 2019
PARADA
Horario de ida
Horario de volta
CEIP GRAXAL
9:00
17:10
CEIP PORTOFARO
9:05
17:05 ( P.Bus fronte ao colexio)
Urb. A Barcala
9:10
17:00
CEIP EGL BREXO-LEMA
16:50
CEIP GTB SIGRAS
9:20
16:40
CEIP WFF CAMBRE
9:30
16:30
Importante: Rogamos puntualidade, xa que o bus non pode esperar nas
paradas aos participantes ou aos que os van recoller. Se á hora da volta non hai
ningunha persoa para recoller aos nenos/nenas o bus continuará a súa ruta e terán
que ir a recollelo á última parada.

¿Que necesitan para eses días?
• Un mandilón ou camiseta grande que non lles importe manchar para as
actividades manuais, xa que van manipular pintura, cola, plastilina, etc.
(material adaptado a idades dos nenos).
• Roupa e calzado deportivo. É aconsellable que a roupa veña marcada co
seu nome para evitar extravíos (sobre todo os máis pequenos).
• Unha muda, para os máis pequenos.
• Neceser con utensilios de aseo para lavar os dentes tralo almorzo e
xantar (voluntario).
Notas importantes:
• Calquera cambio que queiran facer nas modalidades do campamento
deberán comunicalo por escrito ao Concello.
• Calquera peculiaridade ou coidado que teñamos que ter co neno/a
pregamos que no la comuniquen, como por exemplo: alerxias,
enfermidades, etc...
• O menú da comida para eses días será o seguinte:
1ª QUENDA
24 decembro
Crema
verduras

26 decembro
Pucheiro
de
acelgas
e
garbanzos

Pizza
artesá Lasaña
tomate, xamón atún
e queixo

Froita

27 decembro
Ensalada
mixta(leituga,
tomate, ovo e
xamón)
de Pescado con
salsa
e
patacas
ao
forno

Froita

Pettit-suisse

28 decembro
Sopa
de
espinacas

Milanesa
de
polo ao forno
con salsa de
verduras con
espirales
Froita

2ª QUENDA

31 decembro
Lentellas
vexetais

3 xaneiro
Crema
calabacín

Terneira
ecolóxica
guisada
forno

Albóndigas da
aboa en salsa,
con arroz ao
vapor

Iogur

2 xaneiro
Macarróns con
tomate
e
queixo
Tortilla paisana
con ensalada
ao (leituga
e
tomate)

Froita

Froita

4 xaneiro
de Caldo galego

Pastel
de
pescado con
ensalada
(leituga,
cenoria
e
aceitunas)
Iogur ecolóxico

7 xaneiro
Soupa
xardinera
Paella
pescado,
calamares
polo

Froita

de
e

