Grup d’Esplai Apassomi
Les Borges Blanques · Les Garrigues · Catalunya

Les Borges Blanques, 3 de Juliol de 2016
Benvolgudes famílies,
Ja s’acosta la data de carregar-nos la motxilla a l’esquena i començar
la gran aventura de l’estiu, les Colònies.
Els monitors i monitores de l’Apassomi ja ho tenim tot gairebé apunt
per fer que aquests dies d’estiu siguin realment inoblidables: estem
preparant un munt d’activitats, sorpreses, excursions,...
Abans de marxar cal que realitzem uns breus recordatoris que
afecten tant a les mares i als pares com als participants a les colònies i que
cal tenir en compte:



Venda de Fulards i samarretes: Dilluns dia 4 i Dimarts dia 5 de
Juliol, d’11 a 13 h del matí al local d’activitats (C/ Ave Maria, 14 – Al
costat del casal Marino) (Durant aquest horari podeu adreçar-vos a l’esplai per
dubtes d’última hora)



Porteu un llençol vell (l’utilitzarem per unes disfresses)



Preferiblement la llanterna que sigui de tub (la utilitzarem per



Quan marxem?: Divendres 8 de juliol a les 11:30 del matí des de la
plaça Europa de les Borges Blanques.



Targeta del Servei Català de la Salut: La RECOLLIREM els
monitors i les monitores al moment de marxar. Cal portar-la a la mà.



Motxilla amb dinar del Primer Dia: Cal que es dugui
INDEPENDENT de la motxilla de la roba (i no es posi al maleter de
l’autocar)

un taller, i serà reutilitzable)
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Ahir vam revisar la bústia com fem cada setmana i vam rebre un CD, ens
va estranyar una mica i el vam posar per saber què hi havia. En ell hi havia
un vídeo, sembla que a la casa de colònies aquells dies no estarem sols. El
vídeo el podeu veure en el següent enllaç
https://goo.gl/cujs3m

Us heu quedat sorpresos? Coneixeu aquests androides? Amb ganes
d’anar de colònies? Nosaltres molt! Només ens queda esperar que arribi el
divendres dia 8 de juliol per anar cap a la casa de colònies i viure aquesta
gran aventura, i ben segur que ens esperen un munt de sorpreses i
alegries.
Us hem enviat el vídeo perquè, com sempre, vingueu preparats per a
tot: Plens d’energia, amb molta alegria, amb ganes de passar-ho bé i de
portar-vos bé..., amb ganes, en definitiva, de gaudir d’allò més d’uns dies
diferents!
Prepareu-vos molt i molt perquè ja tenim ganes que arribi el dia 8 de
juliol, per iniciar l’aventura de l’Estiu!
Ben cordialment,

L’Equip de Monitors i Monitores del Grup d’Esplai Apassomi

Local d’Activitats: C/ Ave Maria, 14

E-mail: info@apassomi.org

http://www.apassomi.org

