ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ
Η επίσημη γιορτή για το κλείσιμο της σχολικής περιόδου 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 στις 10.30 π.μ στη θεατρική σκηνή του Δημοτικού
Σχολείου "ΔΕΛΑΣΑΛ" (Κυβέλης 19, Άλιμος). Όλα τα παιδιά που θα πάρουν μέρος στη
γιορτή (προπρονηπιακό-προνήπιο-νηπιαγωγείο) θα είναι ομοιόμορφα ντυμένα με
στολές, τις οποίες θα φροντίσουμε έγκαιρα να σας στείλουμε μαζί με την απόδειξη για το
κόστος τους.
Σημείωση: α) περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες της εκδήλωσης
θα έχετε στην ενημέρωση του αντίστοιχου μήνα,
β) θα σας σταλεί επίσημη πρόσκληση.
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
Σας προσκαλούμε στο χώρο της “ΦΩΤΕΙΝΗΣ” στην τέταρτη συνάντηση που αφορά το
πρόγραμμα διαλέξεων με τον ψυχολόγο μας Μενέλαο Κανάκη, την Τετάρτη 21
Μαρτίου 2018 όπου θα συζητηθεί η κάτωθι θεματική ενότητα: ''Φύλο, σεξουαλική ταυτότητα
και ''Ο κανόνας των εσωρούχων'' ( Η καμπάνια κατά της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης
από το Συμβούλιο της Ευρώπης).

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε, ότι θεωρούμε τη συμμετοχή σας στη Σχολή Γονέων
απαραίτητη γιατί συμβάλλει στην καλλιέργεια μίας 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 ημέρες:
Δευτέρα 05/03/18 09.30-12.30π.μ
Δευτέρα 12/03/18 09.30-12.30π.μ
Δευτέρα 19/03/18 09.30-12.30π.μ
Δευτέρα 26/03/18 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 01/03/18 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό,
προπρονηπιακό.
ΠΕΜΠΤΗ 15/03/18 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό,
προπρονηπιακό.
ΠΕΜΠΤΗ 22/03/18 για τα τμήματα προνηπιακό, νηπιαγωγείο
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια για την επόμενη δράση
αλληλεγγύης στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και
Παιδιού, Κιβωτό του Κόσμου, που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Μαρτίου 2018.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Στις 14 Μαρτίου 2018 (ημέρα Τετάρτη) και στις 28 Μαρτίου 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 για κάθε επίσκεψη: 5 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.50 π.μ

ΠΡΟΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α.
Στις 16 Μαρτίου 2018 (ημέρα Παρασκευή) θα παρακολουθήσουμε τη θεατρική
παράσταση ''Άνω κάτω ιστορίες'' του Bernard Frio, στο θέατρο Τζένη Καρέζη,
Ακαδημίας 3, Αθήνα. Μια παράσταση για τις καθημερινές αγωνίες, σκέψεις,
ανακαλύψεις και χαρές της παιδικής ηλικίας, με πολύ χιούμορ, ευφάνταστες ανατροπές
και ζωντανή μουσική.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 5 ευρώ

Ώρα αναχώρησης: 09.30 π.μ
Β. Στις 21 Μαρτίου 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
ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

Α. Στις 2 Μαρτίου 2018 (ημέρα Παρασκευή) θα επισκεφθούμε το ''Εργαστήρι Πηλού''
Μπιζανίου 29, Άλιμος. Η επίσκεψη έχει στόχο τα παιδιά να προσεγγίσουν ένα αρχέγονο
υλικό, τον πηλό και στη συνέχεια να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
''Μικροί αγγειοπλάστες''. Στο τέλος του προγράμματος ο κάθε μαθητής, θα ζωγραφίσει
το δικό του σπιτάκι από πηλό, όπου θα ψηθεί στον ειδικό φούρνο και θα το παραλάβουμε
λίγες μέρες αργότερα.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 7 ευρώ

Ώρα αναχώρησης: 09.30 π.μ
Στις 16 Μαρτίου 2018 (ημέρα Παρασκευή) θα παρακολουθήσουμε τη θεατρική
παράσταση ''Άνω κάτω ιστορίες'' του Bernard Frio, στο θέατρο Τζένη Καρέζη,
Ακαδημίας 3, Αθήνα. Μια παράσταση για τις καθημερινές αγωνίες, σκέψεις,
ανακαλύψεις και χαρές της παιδικής ηλικίας, με πολύ χιούμορ, ευφάνταστες ανατροπές
και ζωντανή μουσική.
Β.

Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 5 ευρώ

Ώρα αναχώρησης: 09.30 π.μ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Α. Στις 9 Μαρτίου 2018 (ημέρα Παρασκευή) θα επισκεφθούμε το ''Αστεροσκοπείο
της Αθήνας'', Λόφος Νυμφών στο Θησείο. Εκεί τα νήπια θα παρακολουθήσουν το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα ''Οι εξερευνητές του διαστήματος''.
Η επίσκεψη περιλαμβάνει:
α) Ξενάγηση στους χώρους του Αστεροσκοπείου.
β) Εκπαιδευτικό – διαδραστικό πρόγραμμα μέσω του οποίου γίνεται παρουσίαση του
Ηλιακού μας συστήματος.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 2,50 ευρώ

Ώρα αναχώρησης: 10.15 π.μ
Β. Στις 16 Μαρτίου 2018 (ημέρα Παρασκευή) θα παρακολουθήσουμε τη θεατρική
παράσταση ''Μόμο'' στο Εθνικό θέατρο, Αγ. Κωνσταντίνου 22 – 24, Αθήνα.
Είναι μια υπέροχη ιστορία για ένα 10χρονο χαρισματικό κορίτσι – σύμβολο που
επικυρώνει την ανάγκη του ανθρώπου ν' αγωνιστεί για ό,τι ανθρώπινο μας έχει
απομείνει!
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.20 π.μ
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία!
Με εκτίμηση
Από τη Διεύθυνση

