ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας για τους μικρούς μας μαθητές. Σε κάθε τάξη θα βρεθεί ο τυχερός για το
έτος 2022 και μετά την απόλαυση της νόστιμης πίτας θα ακολουθήσει μικρή γιορτή!
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!!
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Αν επιθυμείτε μια ατομική συνάντηση με την ψυχολόγο – ειδικό πρώιμης παρέμβασης, Ευαγγελία
Κουφιδάκη για θέματα που αφορούν τα παιδιά σας, θα βρίσκεται στο χώρο της “ΦΩΤΕΙΝΗΣ” τις
εξής μέρες:
Δευτέρα 10/01/22 09.30-12.30 π.μ
Δευτέρα 17/01/22 09.30-12.30 π.μ
Δευτέρα 24/01/22 09.30-12.30 π.μ
Δευτέρα 31/01/22 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 13/01/22 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό
ΠΕΜΠΤΗ 27/01/22 για τα τμήματα προνήπιο, νηπιαγωγείο
ΙΩΣΕΙΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι είναι προς όφελος όλων μας σε κάθε περίπτωση ασθένειας του
παιδιού (εμπύρετη κατάσταση, γρίπη, ίωση γαστρεντερίτιδας κ.λ.π.) να εξαντλείτε τα περιθώρια
παραμονής του παιδιού στο σπίτι. Έτσι αποφεύγουμε την ανακύκλωση της ασθένειας και τη
διάδοση στα υπόλοιπα παιδιά. Επίσης μην παραλείπετε να υπενθυμίζετε στα παιδιά να τηρούν τους
κανόνες ατομικής υγιεινής στο σπíτι, óπως ακριβώς συμβαíνει και στο σχολεíο. Σας ευχαριστούμε
για την κατανόηση και την καλή συνεργασία και ευχόμαστε ο υπόλοιπος χειμώνας να κυλήσει με
λιγότερες ιώσεις.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά τον μήνα Δεκέμβριο συμμετείχαμε με επιτυχία στο
κάλεσμα και προσφέραμε πολύτιμα αγαθά στο “Κέντρου Συμπαράστασης Παιδιών και
Οικογένειας” 6-8 & Πιερίας 5, Κολωνός- Μεταξουργείο. Συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε
τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια για την επόμενη μας δράση που θα πραγματοποιηθεί το Φεβρουάριο.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Στις 12 Ιανουαρίου 2022 (ημέρα Τετάρτη), και στις 26 Ιανουαρίου 2022 (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 για κάθε επίσκεψη ανά μαθητή: 5 ευρώ

Ώρα αναχώρησης: 09:50 π.μ
ΠΡΟΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΕΣΤ ΑνΟμιΛο4
Α. Σας ενημερώνουμε ότι στις 11 Ιανουαρίου 2022 (ημέρα Τρίτη) και στις 13 Ιανουαρίου 2022
(ημέρα Πέμπτη), θα χορηγηθεί στα παιδιά ηλικίας 3,9 - 4,6 ετών το Τεστ ΑνΟμιΛο4 (τεστ
ανίχνευσης τυχόν διαταραχών ομιλίας και λόγου) από την δασκάλα του τμήματος. Τα
αποτελέσματα θα αξιολογηθούν από την λογοπεδικό μας κ.Θεοδώρα Μπόντσιου που θα βρίσκεται
στο χώρο του σχολείου στις 14 Ιανουαρίου 2022 και θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.
B. Στις 19 Ιανουαρίου 2022 (ημέρα Τετάρτη) , θα επισκεφθούμε το εργαστήρι μουσικών και
καλλιτεχνικών σπουδών “ΕΚΦΡΑΣΙΣ”, Σταδίου 15, Ν.Σμύρνη.
Οικονομική συμμετοχή για κάθε επίσκεψη ανά μαθητή: 5 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.50 π.μ
Γ. Κατά τον μήνα Ιανουάριο θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική εκδρομή σε εξωτερικό χώρο για την
οποία θα ενημερωθείτε λίγες μέρες νωρίτερα.
ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΕΣΤ ΑνΟμιΛο4
Α. Σας ενημερώνουμε ότι στις 11 Ιανουαρίου 2022 (ημέρα Τρίτη) και στις 13 Ιανουαρίου 2022
(ημέρα Πέμπτη), θα χορηγηθεί στα παιδιά ηλικίας 3,9 - 4,6 ετών το Τεστ ΑνΟμιΛο4 (τεστ
ανίχνευσης τυχόν διαταραχών ομιλίας και λόγου) από την δασκάλα του τμήματος. Τα
αποτελέσματα θα αξιολογηθούν από την λογοπεδικό μας κ.Θεοδώρα Μπόντσιου που θα βρίσκεται
στο χώρο του σχολείου στις 14 Ιανουαρίου 2022 και θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.
Β. Κατά τον μήνα Ιανουάριο θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις σε εξωτερικούς χώρους
για τις οποίες θα ενημερώνεστε λίγες μέρες νωρίτερα.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Κατά τον μήνα Ιανουάριο θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις σε εξωτερικούς χώρους για
τις οποίες θα ενημερώνεστε λίγες μέρες νωρίτερα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία!
Με εκτίμηση
Από τη Διεύθυνση

