ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας για τους μικρούς μας μαθητές. Σε κάθε τάξη θα βρεθεί ο τυχερός για το
έτος 2018, αλλά η νόστιμη πίτα και η μικρή γιορτή που θ΄ακολουθήσει θα απαλύνει την
απογοήτευση των υπολοίπων.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!!
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
Σας προσκαλούμε στο χώρο της “ΦΩΤΕΙΝΗΣ” στην τρίτη συνάντηση που αφορά το πρόγραμμα
διαλέξεων με τον ψυχολόγο μας Μενέλαο Κανάκη, την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 σε
ελεύθερη συζήτηση για θέματα που αφορούν στις συμπεριφορές των παιδιών που μας
προβληματίζουν καθώς και απορίες ή σκέψεις από τις προηγούμενες συναντήσεις.
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε, ότι θεωρούμε τη συμμετοχή σας στη Σχολή Γονέων απαραίτητη
γιατί συμβάλλει στην καλλιέργεια μιας πιο αρμονικής σχέσης με τα παιδιά σας, καθώς παρέχει
χρήσιμες πληροφορίες για τα στάδια ανάπτυξης των παιδιών και την ευκαιρία να μοιραστείτε με
τον ειδικό, αλλά και τους άλλους γονείς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε.
Ώρα προσέλευσης: 17.45
Ώρα έναρξης:
18.00
ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Αν επιθυμείτε μια ατομική συνάντηση με τη σχολική ψυχολόγο Ευαγγελία Κουφιδάκη για θέματα
που αφορούν τα παιδιά σας, θα βρίσκεται στο χώρο της “ΦΩΤΕΙΝΗΣ” τις εξής μέρες:
Δευτέρα 08/01/18 09.30-12.30π.μ
Δευτέρα 15/01/18 09.30-12.30π.μ.
Δευτέρα 22/01/18 09.30-12.30π.μ
Δευτέρα 29/01/18 08.00-11.00π.μ
Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε λίγες μέρες νωρίτερα με τη Διεύθυνση του
σχολείου για να κλείνετε το ραντεβού σας.
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Η παιδίατρος του σχολείου Γλύτση Άννα, θα βρίσκεται στο χώρο της "ΦΩΤΕΙΝΗΣ",
τις εξής μέρες:
ΠΕΜΠΤΗ 04/01/18 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό
ΠΕΜΠΤΗ 18/01/18 για τα τμήματα προνηπιακό, νηπιαγωγείο
ΠΕΜΠΤΗ 25/01/18 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά τον μήνα Δεκέμβριο το νηπιαγωγείο συμμετείχε με
επιτυχία στο κάλεσμα των Γιατρών του Κόσμου για το χτίσιμο ενός δέντρου από γάλα για τα
παιδιά όλου του κόσμου. Συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια για την
επόμενη μας δράση που θα πραγματοποιηθεί το Φεβρουάριο.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Στις 10 Ιανουαρίου 2018 (ημέρα Τετάρτη), και στις 24 Ιανουαρίου 2018 (ημέρα Τετάρτη),
θα επισκεφθούμε το εργαστήρι μουσικών και καλλιτεχνικών σπουδών “ΕΚΦΡΑΣΙΣ”, Σταδίου 15,
Ν.Σμύρνη. Εκεί οι μικροί μας μαθητές θα παρακολουθήσουν και θα συμμετάσχουν δημιουργικά
στο μουσικοκινητικό πρόγραμμα, “Μουσικούλες με τη Ρίκα”!
Οικονομική συμμετοχή για κάθε επίσκεψη ανά μαθητή: 5 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09:50 π.μ

ΠΡΟΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α. Στις 17 Ιανουαρίου 2018 (ημέρα Τετάρτη) θα επισκεφθούμε το εργαστήρι μουσικών και
καλλιτεχνικών σπουδών “ΕΚΦΡΑΣΙΣ”, Σταδίου 15, Ν.Σμύρνη. Εκεί οι μικροί μας μαθητές θα
παρακολουθήσουν και θα συμμετάσχουν δημιουργικά στο μουσικοκινητικό πρόγραμμα,
“Μουσικούλες με τη Ρίκα”!
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 5 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09:50 π.μ.
Β. Στις 19 Ιανουαρίου 2018 (ημέρα Παρασκευή) θα επισκεφτούμε το ''Θέατρο Ημέρας''
Γεννηματά 20, Αμπελόκηποι. Εκεί οι μικροί μας μαθητές θα παρακολουθήσουν ένα θεατρικό
δρώμενο βασισμένο σε ένα παραμύθι με θέμα ''Zώα στην Ανταρκτική''.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09:30 π.μ
ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α. Στις 12 Ιανουαρίου 2018 (ημέρα Παρασκευή) θα επισκεφθούμε τον παιδαγωγικό φορέα
''Αθλοπαιδεία'', Μεγάλη του Γένους Σχολή 12, Άλιμος. Εκεί οι μικροί μας μαθητές θα
παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ''Από το σιτάρι στο ψωμί'', θα βιώσουν όλη τη
διαδικασία παραγωγής ψωμιού από το όργωμα και τη σπορά ως το ζύμωμα και το ψήσιμο. Θα
πλάσουν τα φρατζολάκια τους και θα γευτούν τα δημιουργήματά τους.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 7 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09:15 π.μ
Β. Στις 26 Ιανουαρίου 2018 (ημέρα Παρασκευή) θα επισκεφθούμε το ''Θέατρο Ήβη'' Σαρρή 27,
Ψυρρή. Εκεί, οι μικροί μαθητές μας θα παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση ''Το χρυσό
Αρισμαρί'' σε μουσική Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και σε σκηνοθεσία και συγγραφή του έργου της
Κέλλυς Σταμουλάκη.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6 ευρώ.
Ώρα αναχώρησης: 09:30 π.μ.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Α. Στις 12 Ιανουαρίου 2018 (ημέρα Παρασκευή), θα επισκεφθούμε το ''Μουσείο Πειραμάτων''
Θάλειας 3, Άγιος Δημήτριος. Εκεί τα νήπια θα παρακολουθήσουν το βιωματικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ''Προσέχω, φροντίζω, ανακυκλώνω''.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 7 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09:20 π.μ
Β. Στις 26 Ιανουαρίου 2018 (ημέρα Παρασκευή) θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο ''Θέατρο
Τέχνης'', Φρυνίχου 14, Πλάκα. Εκεί τα νήπια θα παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση ''Ο
Ρομπέν των Δασών''. Μια υπέροχη ιστορία που μιλά για τη δύναμη του καλού, τη δικαιοσύνη, τη
φιλία και την αλληλεγγύη.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09:20 π.μ
Γ. Στις 30 Ιανουαριου 2018 (ημέρα Τρίτη) εορτή των Τριών Ιεραρχών, οι μαθητές του
νηπιαγωγείου θα παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της ενορίας μας,
Μεταμόρφωση του Σωτήρος όπου θα μπορούν και να μεταλάβουν.

Σημείωση: Η προσέλευση των νηπίων κατά την ημέρα αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι τις 09.00.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία!
Με εκτίμηση
Από τη Διεύθυνση

