ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Καλοκαιρινή Γιορτή
Σας υπενθυμίζουμε ότι η επίσημη γιορτή για το κλείσιμο της σχολικής περιόδου 2018-2019 θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 στις 11.00 π.μ στη θεατρική σκηνή του Δημοτικού Σχολείου
"ΔΕΛΑΣΑΛ" (Κυβέλης 19, Άλιμος).
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ''ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ''
Αγαπητοί μας γονείς,
Σας προσκαλούμε στο χώρο της "ΦΩΤΕΙΝΗΣ", για τη τελευταία συνάντηση που αφορά τις “Ανοιχτές συζητήσεις” με
τη σχολική μας ψυχολόγο, Εύα Κουφιδάκη, τη Δευτέρα 27 Μαϊου 2019.
Κλείνοντας τον κύκλο των φετινών μας συναντήσεων, θα αναφερθούμε σε όλα τα θέματα που μας απασχόλησαν
καθ'όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και πώς με μικρά αλλά σημαντικά πράγματα μπορούμε να βοηθήσουμε την
έξελιξη των παιδιών μας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.
Ώρα προσέλευσης: 18.15
Ώρα έναρξης
: 18.30

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 :
ΔΕΥΤΕΡΑ 06/05/19
09.30- 12.30 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/05/19
08.00- 11.00 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/05/19
09.30- 12.30 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/05/19
09.30- 12.30 π.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
02/05/19 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό
ΠΕΜΠΤΗ
16/05/19 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό
ΠΕΜΠΤΗ
30/05/19 για τα τμήματα προνηπιακό, νηπιαγωγείο

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι το υγιές παιδικό στόμα αποτελεί τη βάση για το υγιές στόμα του ενήλικα. Επίσης
στην παιδική ηλικία πρέπει να εδραιωθούν καλές συνήθειες για τη στοματική υγιεινή, ώστε να εξασφαλιστεί η
ουσιαστική πρόληψη των νόσων του στόματος. Για τους λόγους αυτούς το σχολείο καθιέρωσε παιδοδοντιατρικό
έλεγχο (2 φορές ετησίως) για τα παιδιά όλων των τμημάτων (εκτός του βρεφικού). Ο δεύτερος έλεγχος θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Στο τέλος του μήνα Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η επόμενη και τελευταία δράση της σχολικής περιόδου 2018-2019.
Θα ενημερωθείτε εγκαίρως με ηλεκτρονικό μήνυμα για τα αγαθά που θα συλλέξουμε.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α. Στις 8 Μαΐου 2019 (ημέρα Τετάρτη) και στις 22 Μαΐου 2019 (ημέρα Τετάρτη), θα επισκεφθούμε το εργαστήρι
μουσικών και καλλιτεχνικών σπουδών “ΕΚΦΡΑΣΙΣ”, Σταδίου 15, Ν. Σμύρνη. Εκεί οι μικροί μας μαθητές θα
παρακολουθήσουν και θα συμμετέχουν δημιουργικά στο μουσικοκινητικό πρόγραμμα, “Μουσικούλες με τη Ρίκα”!
Οικονομική συμμετοχή για κάθε επίσκεψη ανά μαθητή: 5 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.50 π.μ
Β. Στις 29 Μαΐου 2019 (ημέρα Τετάρτη) τα μικρά μας παιδάκια θα πάνε εκδρομή στην ύπαιθρο.
Θα επισκεφθούμε μία παιδική χαρά περιφραγμένη, με ωραίες ξύλινες κατασκευές, που βρίσκεται στον Άλιμο. Οι
μικροί μας μαθητές χρήσιμο είναι να φορούν ευκολοφόρετα ρούχα, αθλητικά παπούτσια και καπέλο.
Το σχολείο θ’ αναλάβει τη φροντίδα και προστασία των μαθητών με αντηλιακή κρέμα.
Ώρα αναχώρησης: 10.00 π.μ

ΠΡΟΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ
Α. Στις 15 Μαΐου 2019 (ημέρα Τετάρτη για την Α' ομάδα του Προπρονηπιακού τμήματος) και στις 29 Μαΐου
2019 (ημέρα Tετάρτη για την Β΄ ομάδα του Προπρονηπιακού τμήματος), θα επισκεφθούμε το εργαστήρι μουσικών
και καλλιτεχνικών σπουδών “ΕΚΦΡΑΣΙΣ”, Σταδίου 15, Ν.Σμύρνη.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 5 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.50 π.μ
Β. Στις 20 Μαϊου 2019 (ημέρα Δευτέρα) οι μικροί μας μαθητές θα πάνε εκδρομή στο Άλσος Σκοπευτηρίου,
Καισαριανή. Εκεί, θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν, να τρέξουν και να χαρούνε το παιχνίδι στην εξοχή. Είναι
χρήσιμο, να φορούν ευκολοφόρετα ρούχα και αθλητικά παπούτσια. Το σχολείο θα φροντίσει για την προστασία των
παιδιών με αντηλιακή κρέμα.

Ώρα αναχώρησης: 9.50 π.μ
ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ
ΘΕΜΑ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Α. Αγαπητοί μας γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι η ώρα προσέλευσης στο ''Ανοικτό Σχολείο'' και για τις δυο ημέρες (Τρίτη 14/05, Τετάρτη
15/05) είναι 09.55'.
Σε περίπτωση που έρθετε μετά την έναρξη του προγράμματος που θα γίνει στις 10.00 θα πρέπει να περιμένετε την
αλλαγή δραστηριότητας για να ενταχθείτε στην ομάδα.
Σας περιμένουμε, ντυθείτε άνετα, θα παίξουμε πολύ!!!
Β. Στις 24 Μαϊου 2019 (ημέρα Παρασκευή) θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο ''Μουσείο Πειραμάτων'', Θάλειας 3,
Άγιος Δημήτριος. Εκεί, θα παρακολουθήσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα ''Στα ίχνη των δεινοσαύρων''.
Μέσα από δραστηριότητες και πειράματα θα γίνουμε μικροί παλαιοντολόγοι και θα ανακαλύψουμε με την αφή τις
φωλιές τους, κάνοντας μια παλαιοντολογική ανασκαφή!
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 9 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 10.00 π.μ.
Γ. Ως συνέχεια του προγράμματος με θέμα: ''Περιβάλλον– ανακύκλωση'', οι μικροί μας μαθητές θα πάνε εκδρομή στο
δάσος Καισαριανής. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παίξουν, να τρέξουν και να χαρούνε το παιχνίδι στην εξοχή. Η
εκπαιδευτική εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΘΕΜΑ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Α. Αγαπητοί μας γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι η ώρα προσέλευσης στο ''Ανοικτό Σχολείο'' και για τις δυο ημέρες (Τρίτη 14/05, Τετάρτη
15/05) είναι 09.55'.
Σε περίπτωση που έρθετε μετά την έναρξη του προγράμματος που θα γίνει στις 10.00 θα πρέπει να περιμένετε την
αλλαγή δραστηριότητας για να ενταχθείτε στην ομάδα.
Σας περιμένουμε, ντυθείτε άνετα, θα παίξουμε πολύ!!!
Β. Στις 10 Μαΐου 2019 (ημέρα Παρασκευή), θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο ''Πάρκο Σύγχρονης Γλυπτικής
Σκυρώνειο'', Γ. Λύρα 73, Κηφισιά. Μέσα σε έναν ελαιώνα 9.500 τ.μ με ροδιές, φλαμουριές, φοίνικες και κυπαρίσσια
έχουν στήσει τα έργα τους πρωτοπόροι γλύπτες από όλα τα μέρη της γης. Στο θαυμαστό αυτό περιβάλλον τα νήπια
καλούνται να ανακαλύψουν την τέχνη και τη φύση μέσα από μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη από
εκπαιδευτικούς και εικαστικούς, με τίτλο ''Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού''. Στο τέλος του προγράμματος, τα
νήπια θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν την εξοχή, κάνοντας πικ νικ.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.40.μ.
Γ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΝΘΥΜΙΟ:
Μία ακόμη σχολική χρονιά στη «ΦΩΤΕΙΝΗ» φθάνει στο τέλος της.
Μία επαγγελματίας φωτογράφος έχει αναλάβει να φτιάξει ένα ετήσιο φωτογραφικό λεύκωμα ξεχωριστά για κάθε παιδί
του νηπιαγωγείου που αποφοιτά.
Η φωτογράφηση θα γίνει τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα 10.30 π.μ. στο χώρο του νηπιαγωγείου, και το
λεύκωμα θα σας σταλεί λίγες μέρες αργότερα.
Το κόστος του θα είναι 20 € και η αγορά του είναι προαιρετική.
Δ. Στις 17 Μαϊου 2019 (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.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση φοίτησης του μαθητή μέχρι τέλος Ιουνίου, η δόση του μήνα Ιουλίου καταβάλλεται
σε δύο ισόποσες δόσεις κατά τους μήνες Μαϊο και Ιούνιο αντίστοιχα.
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία
Με εκτίμηση,
η Διεύθυνση του σχολείου

