ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Στις 22 Δεκεμβρίου 2021 (ημέρα Τετάρτη), με χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μια ζεστή σοκολάτα θα υποδεχτούμε τον Άγιο Βασίλη που θα έρθει όπως πάντα με πολλές εκπλήξεις.
Οι δασκάλες μας, εναρμονισμένες με το πνεύμα των ημερών θα έχουν ετοιμάσει θεατρικά δρώμενα
και εκπλήξεις για τους μικρούς μαθητές.
Το φωτογραφικό υλικό της γιορτής θα το επιμεληθούν οι δασκάλες των τμημάτων και θα σας αποσταλεί αργότερα.
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Αν επιθυμείτε μια ατομική συνάντηση με την ψυχολόγο, ειδικό πρώιμης παρέμβασης
Εύα Κουφιδάκη για θέματα που αφορούν τα παιδιά σας, θα βρίσκεται στο χώρο της
“ΦΩΤΕΙΝΗΣ” τις εξής μέρες :
ΔΕΥΤΕΡΑ 06/12/21
09.30 - 12.30 π.μ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/12/21
09.30 - 12.30 π.μ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/12/21
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
ΠΕΜΠΤΗ

02/12/21 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό.
16/12/21 για τα τμήματα προνηπιακό, νηπιαγωγείο.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Στις 3 Δεκεμβρίου θα επισκεφθούμε το “Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας” Αρίστωνος 6-8 & Πιερίας 5, Κολωνός- Μεταξουργείο, για να παραδώσουμε τα πράγματα που φέρατε
στο σχολείο και συσκεύασαν τα παιδιά με πολύ αγάπη και φροντίδα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Στις 8 Δεκεμβρίου 2021 (ημέρα Τετάρτη), και στις 14 Δεκεμβρίου 2021 (ημέρα Τρίτη),
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
Α. Στις 10 Δεκεμβρίου 2021 (ημέρα Παρασκευή) θα επισκεφτούμε το Αισθητικό Δάσος Καισαριανής,
όπου ξωτικά, παιδιά και δασκάλες θα ζήσουν την μαγεία των Χριστουγέννων στη φύση. Τα συστατικά μιας
πετυχημένης γιορτής όπως την έχουμε οργανώσει, είναι : μια πράξη αγάπης, η ανταλλαγή δώρων, παιχνίδι,
χριστουγεννιάτικα στολίδια και επαφή με τον Άγιο Βασίλη.

Ώρα αναχώρησης : 10.00 π.μ
Β. Στις 15 Δεκεμβρίου 2021 (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
Στις 10 Δεκεμβρίου 2021 (ημέρα Παρασκευή) θα επισκεφτούμε το Αισθητικό Δάσος Καισαριανής,
όπου ξωτικά, παιδιά και δασκάλες θα ζήσουν την μαγεία των Χριστουγέννων στη φύση. Τα συστατικά μιας
πετυχημένης γιορτής όπως την έχουμε οργανώσει, είναι : μια πράξη αγάπης, η ανταλλαγή δώρων, παιχνίδι,
χριστουγεννιάτικα στολίδια και επαφή με τον Άγιο Βασίλη.

Ώρα αναχώρησης : 10.00 π.μ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Στις 10 Δεκεμβρίου 2021 (ημέρα Παρασκευή) θα επισκεφτούμε το Αισθητικό Δάσος Καισαριανής, όπου ξωτικά, παιδιά και δασκάλες θα ζήσουν την μαγεία των Χριστουγέννων στη φύση. Τα συστατικά μιας
πετυχημένης γιορτής όπως την έχουμε οργανώσει, είναι : μια πράξη αγάπης, η ανταλλαγή δώρων, παιχνίδι,
χριστουγεννιάτικα στολίδια και επαφή με τον Άγιο Βασίλη.

Ώρα αναχώρησης : 10.00 π.μ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σας υπενθυμίζουμε ότι στην περίπτωση καταβολής των διδάκτρων σε
12 μηνιαίες δόσεις, η 12η δόση που αντιστοιχεί στον μήνα Αύγουστο καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Απρίλιο.
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία
Με εκτίμηση,
Από τη Διεύθυνση

