Ens trobem al Cauressona!

dilluns, 1 d'octubre de 2012 16:21

Aquest curs comença amb més marxa que mai,i és que esperem que la Sortida de Passos es
converteixi en un autèntic festival!

La sortida serà els dies 20 i 21 d'octubre a la casa de colònies Cal Diable, a Pontons. Els nens
i nenes que venien l'any passat i els caps ens trobarem el
dissa
bte a les 15:30 al Parquing del Vapor
, amb tot el necessari (sac, roba d'abric, llanterna, pijama, cantimplora, recanvi de roba,
berenar, sopar, targeta sanitària original i foulard). No cal portar cap disfressa.

Als pares i els nens i nenes nous, us esperem diumenge a les 10h a Cal Diable, on
esmorzarem tots junts. Podeu consultar el web de Cal Diable per a trobar les indicacions: http:
//www.caldiable.cat/
El mateix diumenge, farem una reunió amb tots els pares del cau. Per a fer la recollida de
dades, aniria bé que els pares portéssiu anotat el número de la targeta de CatSalut dels vostres
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fills/filles i del DNI (si en tenen).

Tot seguit, farem la tradicional cerimònia dels passos, on donarem la benvinguda als nens i
nenes nous; i acomiadarem als caps que deixen el cau. Enguany, després dels Passos no
farem el dinar de germanor, sinó que farem un vermut per compartir.

Per organitzar-nos una mica, hem repartit el menjar a dur de la següent manera:
- CASTORS: 1 pot d'olives / família
- LLOPS i DAINES: 1 bossa de patates / família
- RÀNGERS I NOIES GUIA: 1 beguda / família
- PIONERS I CARAVEL·LES: 1 llauna d'escopinyes o calamars o musclos / família
- TRUC: 1 beguda / família
És molt important que cadascú és porti el seu GOT.
Recordeu que per una bona organització, heu de confirmar si el vostre fill/a vindrà a la
sortida tot enviant un correu electrònic a cau@caumartorell.cat

Feu clic aquí per veure el cartell amb més detall
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