ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Αν επιθυμείτε μια ατομική συνάντηση με τη ψυχολόγο Εύα Κουφιδάκη για θέματα που
αφορούν
τα παιδιά σας, θα βρίσκεται στο χώρο της “ΦΩΤΕΙΝΗΣ” τις εξής μέρες :
ΔΕΥΤΕΡΑ
08/11/21
09.15-12.15 π.μ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/11/21
09.15-12.15 π.μ
ΔΕΥΤΕΡΑ
22/11/21
09.15-12.15 π.μ
ΔΕΥΤΕΡΑ
29/11/21
09.15-12.15 π.μ
Για τη διευκόλυνση όλων μας, 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
ΠΕΜΠΤΗ

11/11/21 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό
25/11/21 για τα τμήματα προνηπιακό, νηπιαγωγείο

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Η πρώτη δράση αλληλεγγύης για τη φετινή σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθεί υπέρ του
“Κέντρου Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας” 6-8 & Πιερίας 5, ΚολωνόςΜεταξουργείο.
Συγκεντρώνουμε :











Γάλα εβαπορέ
Όσπρια
Τοματοχυμό
Ζυμαρικά
Ρύζι
Παιδικά σαμπουάν, σαπούνια
Παιδικές πάνες και είδη προσωπικής υγιεινής
Βρεφικά αντιπυρετικά
Παιδικά ρούχα
Σχολικά είδη

Η δράση θα πραγματοποιηθεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.
ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α. Στις 10 Νοεμβρίου 2021 (ημέρα Τετάρτη), και στις 24 Νοεμβρίου 2021 (ημέρα
Τετάρτη), θα επισκεφθούμε το εργαστήρι μουσικών & καλλιτεχνικών σπουδών
“ΕΚΦΡΑΣΙΣ”, Σταδίου 15, Ν.Σμύρνη.
Οικονομική συμμετοχή για κάθε επίσκεψη ανά μαθητή: 5 ευρώ

Ώρα αναχώρησης: 09.50 π.μ

ΠΡΟΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ
Α. Στις 8 Νοεμβρίου 2021 (ημέρα Δευτέρα) θα επισκεφθούμε ξανά το δάσος της
Καισαριανής. Αυτή τη φορά θα επιδοθούμε σε καλλιτεχνικές δημιουργίες στη φύση!
Ώρα αναχώρησης: 10.15 π.μ
Β. Στις 17 Νοεμβρίου 2021 (ημέρα Τετάρτη) θα επισκεφθούμε το εργαστήρι μουσικών &
καλλιτεχνικών σπουδών “ΕΚΦΡΑΣΙΣ”, Σταδίου 15, Ν.Σμύρνη.
Οικονομική συμμετοχή για κάθε επίσκεψη ανά μαθητή: 5 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.50 π.μ
ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α. Στις 3 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη θα επισκεφτούμε το Αισθητικό Δάσος Καισαριανής για
να παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα " Εξερευνώντας το δάσος". Με την καθοδήγηση της ομάδας
ΔΡΩ, με παρατήρηση, έρευνα, δράση και συνεργασία θα γνωρίσουμε τα φυσικά υλικά, τους ήχους
και τις μυρωδιές του δάσους με σκοπό να αναπτυχθεί ένα ισχυρό αίσθημα ευθύνης και σεβασμού
για τη διατήρηση και προστασία του δάσους.

Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 7 ευρώ
Ώρα αναχώρησης : 10.30 π.μ
Β. Στις 12 Νοεμβρίου 2021 (ημέρα Παρασκευή), θα επισκεφθούμε την “Γαϊδουροχώρα”

για να γνωρίσουμε δεκαπέντε μοναδικά γαϊδουράκια γεμάτα τρυφερότητα, περιέργεια και
διάθεση για επικοινωνία, Εκεί θα χωριστούμε σε ομάδες και θα περάσουμε από
διάφορους ΄΄σταθμούς΄΄ για να μάθουμε όσο πιο πολλά μπορούμε σχετικά με τη φροντίδα
που χρειάζονται και την τροφή τους. Τέλος, θα εξερευνήσουμε τα μονοπάτια και θα βρούμε
μικρούς χαμένους θησαυρούς για το γαϊδουράκι!
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 7 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 10.00 π.μ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Α. Στις 19 Νοεμβρίου 2021 (ημέρα Παρασκευή), θα επισκεφθούμε το Σκιρώνειο Κέντρο
Κηφισιάς στην οδό Γεωργίου Λύρα 73, στη Νέα Κηφισιά. Εκεί θα παρακολουθήσουμε το
πρόγραμμα «Το νηπιαγωγείο πάει στο Μουσείο». Τα γλυπτά του πάρκου κρύβουν μικρά
μυστικά που θα τα ανακαλύψουμε και στο τέλος της αναζήτησης, στην κρυψώνα του
θησαυρού, θα γίνουμε μικροί γλύπτες.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 7 ευρώ
Ώρα αναχώρησης : 09.45 π.μ
Β. Στις 12 Νοεμβρίου 2021 (ημέρα Παρασκευή), θα επισκεφθούμε την
“Γαϊδουροχώρα” για να γνωρίσουμε δεκαπέντε μοναδικά γαϊδουράκια γεμάτα
τρυφερότητα, περιέργεια και διάθεση για επικοινωνία, Εκεί θα χωριστούμε σε ομάδες και
θα περάσουμε από διάφορους ΄΄σταθμούς΄΄ για να μάθουμε όσο πιο πολλά μπορούμε

σχετικά με τη φροντίδα που χρειάζονται και την τροφή τους.Τέλος, θα εξερευνήσουμε τα
μονοπάτια και θα βρούμε μικρούς χαμένους θησαυρούς για το γαϊδουράκι!
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 7 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 10.00 π.μ
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.

Από τη Διεύθυνση

