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Αγαπητοί γονείς, 

Α ν θ ο ύ σ α  2 7 / 1 0 / 2 0 1 5  

Καλή σχολική χρονιά 2015-2016. Η χρονιά ξεκίνησε θετικά, χωρίς εκπαιδευτικά κενά. Καλωσορίζουμε τα 

νέα παιδιά και τους γονείς τους και περιμένουμε να σας δούμε όλους από κοντά στη Γενική Συνέλευση 

του Συλλόγου μας που θα γίνει σύντομα. Μερικά ενδιαφέροντα νέα: 

 Ένας από τους στόχους του Συλλόγου μας για την τρέχουσα χρονιά είναι η εξασφάλιση για την 

άθληση των παιδιών του Γυμνασίου μας του χώρου πίσω από το σχολείο, ο οποίος σήμερα 

χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης, με την κατάλληλη διαμόρφωση. Ήδη το θέμα το είχαμε θέσει 

στο Δημοτικό Συμβούλιο του περασμένου Μαΐου με αφορμή την επέκταση των γεωγραφικών ορίων 

του Γυμνασίου μας, όπως σας ενημερώσαμε και στην ανακοίνωση νο 12. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι 

το θέμα συζητήθηκε στο Τοπικό Συμβούλιο της Ανθούσας και λήφθηκε ομόφωνη απόφαση να ζητηθεί 

(και από τις τοπικές αρχές) η παραχώρηση του χώρου αυτού από το Δήμο. Θα σας κρατούμε 

ενήμερους για τις εξελίξεις και σας ζητούμε να είστε πρόθυμοι να συμμετάσχετε στην όποια δράση 

του συλλόγου κριθεί απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας. 

 Το περασμένο Σάββατο 17/10 πραγματοποιήθηκε βιωματικό σεμινάριο με θέμα τη Διατροφή των 

παιδιών από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, για γονείς και εκπαιδευτικούς, στο οποίο συμμετείχε και ο 

Σύλλογός μας. Το υλικό του σεμιναρίου θα αναρτηθεί στο τέλος του μηνός στο site του Παν/μίου. 

 Κατόπιν της θετικής ανταπόκρισης που είχε η περυσινή συνάντηση – συζήτηση με ψυχολόγο με θέμα 

την επικοινωνία γονέων – παιδιών, για φέτος είμαστε σε επικοινωνία με το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης του Δήμου ώστε να οργανωθούν συναντήσεις με γονείς. 

 Ο σύλλογός μας έχει δηλώσει συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Παλλήνης. Η 

Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και λειτουργεί ως 

συμβουλευτικό όργανο. Έχει θητεία 2ετή και αποτελείται από 30 περίπου μέλη. Συνεδριάζει κάθε 

τρεις μήνες και συζητά όλες τις προτάσεις που κατατίθενται από τα μέλη της είτε από την ηλεκτρονική 

διαβούλευση με τους πολίτες. Σας καλούμε να συμβάλλετε και εσείς με τις προτάσεις σας. 

 Το Σάββατο Βάφουμε. Αποφασίσαμε να συμβάλλουμε και εμείς οι γονείς, με εθελοντική εργασία, 

στο φρεσκάρισμα του σχολείου μας, βάφοντας εσωτερικά τις αίθουσες, το ερχόμενο Σάββατο 31/10. 

Τα υλικά (χρώματα, κλπ) θα τα διαθέσει ο Δήμος. Δηλώστε συμμετοχή στο 6977260520, κος Κοντός. 

Σας περιμένουμε στο σχολείο στις 10:00 το πρωί. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας. Παρακαλούμε να συμπληρωθεί το πινακάκι και να δοθεί  πίσω στον σύλλογο. 
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