ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 θα γίνει Αγιασμός για τους μαθητές της
“ΦΩΤΕΙΝΗΣ” για τη νέα σχολική χρονιά.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Σας ενημερώνουμε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινά τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021
(έναρξη σχολικής περιόδου). Η έναρξη των μαθημάτων με τους ειδικούς συνεργάτες για τα
τμήματα Προπρονηπιακό, Προνηπιακό και Νηπιαγωγείο έχει ως κάτωθι:
Βρεφικό:

Αγγλικά

(Genine Lowe)

01/10/2021

Μεταβρεφικό:

Αγγλικά

(Genine Lowe)

01/10/2021

Προπρονηπιακό: Ρυθμική - Κινητική Αγωγή (Γεωργιοπούλου Μαρία)
Αγγλικά
(Genine Lowe)

07/10/2021
01/10/2021

Προνηπιακό:

Ρυθμική – Κινητική Αγωγή (Γεωργιοπούλου Μαρία)
Θεατρικό Παιχνίδι
( Μανουρά Ειρήνη)
Μουσικοκινητική Αγωγή
(Θάλεια Καβαλιέρου)

07/10/2021
05/10/2021
06/10/2021

Γαλλικά
Εκπαιδευτική ρομποτική

(Γιαννουδάκου Ελένη)
(Παπουτή Ηρώ)

01/10/2021
04/10/2020

Aγγλικά

(Ράντου Βασιλική)

04/10/2021

Νηπιαγωγείο:

Ρυθμική – Κινητική Αγωγή ( Γεωργιοπούλου Μαρία) 07/10/2021
Παραδοσιακοί Χοροί
Θεατρικό Παιχνίδι
( Μανουρά Ειρήνη)
05/10/2021
Γαλλικά
( Γιαννουδάκου Ελένη)
01/10/2021
Σκάκι
(Ζαχαρίου Νίκος)
05/10/2021
Μουσικοκινητική Αγωγή
(Θάλεια Καβαλιέρου)
06/10/2021
Εκπαιδευτική ρομποτική
(Παπουτή Ηρώ)
04/10/2021
Aγγλικά

(Ράντου Βασιλική)

04/10/2021

Η αγγλική γλώσσα είναι ενταγμένη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με ποικίλες δραστηριότητες που
πραγματοποιεί η κυρία Genine Lοwe καθημερινά από την Παρασκευή 01/10/2020 σε συνεργασία
με την κα Ράντου Βασιλική (Προνήπιο-Νηπιαγωγείο) και τις δασκάλες όλων των τμημάτων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η γνωριμία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους ειδικούς συνεργάτες του σχολείου μας, όπως
και η παρουσίαση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, λόγω των ειδικών συνθηκών, θα γίνει
διαμέσου τηλεδιασκέψεων με χρήση της πλατφόρμας Zoom. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες και
η πρόσκληση εισόδου θα σας αποσταλούν σε επόμενη ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Η ψυχολόγος- ειδικός πρώιμης παρέμβασης Ευαγγελία Κουφιδάκη σε συνεργασία με τις
παιδαγωγούς, παρακολουθεί την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, και
ενημερώνεται για την εξέλιξη τους.
Αν επιθυμείτε μια ατομική συνάντηση με τη ψυχολόγο για θέματα που αφορούν τα παιδιά σας, θα
βρίσκεται στο χώρο της “ΦΩΤΕΙΝΗΣ” τις εξής μέρες :
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ

30/08/21
06/09/21
14/09/21
20/09/21
27/09/21

09.30-12.30 π.μ
09.30-12.30 π.μ
09.00-12.00 π.μ
09.30-12.30 π.μ
09.30-12.30 π.μ

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε λίγες ημέρες 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 09/09/21 για όλα τα τμήματα του σχολείου
ΠΕΜΠΤΗ 23/09/21 για όλα τα τμήματα του σχολείου
ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ – ΠΡΟΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ
Οι μαθητές του μεταβρεφικού και προπρονηπιακού τμήματος θα επισκέπτονται από τον Οκτώβριο
και κάθε μήνα το καλλιτεχνικό εργαστήρι ''ΕΚΦΡΑΣΙΣ'', Σταδίου 15, Νέα Σμύρνη και θα
συμμετέχουν στο μουσικοκινητικό πρόγραμμα, ''Μουσικούλες με τη Ρίκα''.
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές του προπρονηπιακού τμήματος, του προνηπιακού και του
νηπιαγωγείου, φοράνε τη σχολική ενδυμασία σε όλες τις εξωτερικές, διδακτικές δραστηριότητες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
α) Η σχολική ενδυμασία των μαθητών του προπρονηπιακού τμήματος θα παραδοθεί στους γονείς
μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.
β) Κάθε Πέμπτη, από τον Οκτώβριο, τα κορίτσια του προνηπιακού τμήματος και του νηπιαγωγείου
θα έρχονται ντυμένα με τη στολή του μπαλέτου.
Όσοι γονείς του προνηπιακού τμήματος και του νηπιαγωγείου ενδιαφέρονται για τη στολή
μπαλέτου, να τηλεφωνήσουν έγκαιρα στο σχολείο, προκειμένου να προχωρήσει η παραγγελία.

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!
Από τη Διεύθυνση

