
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Ν ο  1 2  

Α ν θ ο ύ σ α ,  2 7 / 5 / 2 0 1 5  

Αγαπητοί γονείς, 

 Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση – συζήτηση με ψυχολόγο με 

θέμα την επικοινωνία γονέων – παιδιών. Η συζήτηση είχε μεγάλο ενδιαφέρον και απαιτήθηκε 

και δεύτερη συνάντηση για να ολοκληρωθεί. 

 Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης, με αφορμή την μεταστέγαση 

του 3ου Γυμνασίου Παλλήνης, τροποποιήθηκαν τα γεωγραφικά όρια και του Γυμνασίου μας, 

συμπεριλαμβάνοντας και την περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Θεωρούμε θετική αυτή την 

εξέλιξη, η οποία δηλώνει την πρόθεση των ιθυνόντων για την ενίσχυση του σχολείου μας. 

Στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο ο Πρόεδρος του Συλλόγου διατύπωσε και προφορικώς τα 

αιτήματά μας, τα οποία είχαμε υποβάλλει και γραπτώς λίγες μέρες πριν, μεταξύ των οποίων 

είναι  η παραχώρηση του χώρου πίσω από το σχολείο για χρήση του ως χώρου άθλησης των 

μαθητών. Ζητήσαμε την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Θα επανέλθουμε με 

νεώτερα για το θέμα. 

 Ο Σύλλογος μας οργανώνει για τα παιδιά του γυμνασίου μας ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΑΡΤΥ την Τρίτη 

16 Ιουνίου το απόγευμα στο παραθαλάσσιο κέντρο LA COSTA στο Ζούμπερι. Η μεταφορά των 

παιδιών θα γίνει με πούλμαν που θα διαθέσει ο Σύλλογός μας. Το πάρτι θα έχει μουσική από 

επαγγελματία DJ. Τα παιδιά μπορούν να φέρουν και φίλους τους, συνομήλικους. Η 

συμμετοχή στο πάρτι για τους μαθητές του σχολείου είναι δωρεάν και περιλαμβάνει: είσοδο 

στο κέντρο, χρήση των εγκαταστάσεων, ένα κλαμπ σάντουιτς και αναψυκτικά /  χυμούς για τα 

παιδιά. Οινοπνευματώδη ποτά δεν σερβίρονται. Για τους φίλους εκτός σχολείου, η τιμή είναι 

5 ευρώ. Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα έως την Πέμπτη 4 Ιουνίου και 

επιστρέψτε την στο σχολείο, ώστε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή του παιδιού σας και των 

φίλων του και να συμπεριληφθούν στη λίστα με τους καλεσμένους. Όποιος γονέας επιθυμεί, 

μπορεί να παρευρεθεί στο πάρτι. Στο χώρο θα παρευρίσκεται, καθόλη τη διάρκεια της 

εκδήλωσης, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. 

ΔΗΛΩΣΗ 

Ο/Η υπογεγραμμένος ________________________________________ γονέας/κηδεμόνας του/ης 

μαθητή/μαθήτριας ___________________________________________ δηλώνω ότι επιτρέπω 

στο παιδί μου να συμμετάσχει στο πάρτι που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 

Γυμνασίου Ανθούσας, που θα λάβει χώρα στο κέντρο LA COSTA την Τρίτη 16/6 το απόγευμα από 

τις 3:00 μμ έως τις 9:00 μμ περίπου. 

Αναγνωρίζω ότι φέρω αποκλειστικά ο ίδιος την ευθύνη του παιδιού μου και των καλεσμένων του. 

Αριθμός συμμετεχόντων (μαζί με το παιδί): 

Θα έρθω με το πούλμαν:             / με δικό μου μέσο:  

Τηλέφωνο / E-mail (εάν δεν το έχετε ήδη δώσει):  

_________________________________________ 

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 


