
 

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ- ΑΓΙΑΣΜΟΣ 

 
Αγαπητοί γονείς αγαπητά μας παιδιά, 

Σας καλωσορίζουμε όλους, παιδιά και γονείς και ιδιαιτέρως τους μαθητές /τριες της  
Α’ τάξης  στην αγκαλιά του 16ου Δημοτικού Σχολείου, του Σχολείου μας! 

Ένα σχολείο που αφουγκράζεται και θα αφουγκράζεται την αγωνία των γονιών για 
τη μόρφωση των παιδιών τους, μα και την ανάγκη ενσωμάτωσης κι αποδοχής του κάθε 
παιδιού ξεχωριστά.  

Άλλη μια χρονιά με ιδιαίτερες συνθήκες ξεκινάει, μαθημένοι όμως στα δύσκολα και 
με αισιοδοξία θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε όμορφη και δημιουργική.  

Ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τους μαθητές/τριές μας! 

Ο Αγιασμός για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς 2021-2022 θα γίνει τη Δευτέρα 
13 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το πρωί.  

Λόγω των ειδικών συνθηκών απαγορεύεται η είσοδος γονέων στο χώρο του 
σχολείου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και λόγω των 
αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού covid-19 ο Αγιασμός θα 
πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου με τους  μαθητές της  Α’ και ΣΤ’ 
τάξης και των εκπαιδευτικών τους. Οι υπόλοιποι μαθητές θα βρίσκονται  στις 
αίθουσές τους με τους εκπαιδευτικούς τους αντίστοιχα. Όλοι οι μαθητές θα 
προσέλθουν στο σχολείο με επίδειξη του αυτοδιαγνωστικού τέστ (self-test) 
φορώντας τις μάσκες τους. Μετά τον αγιασμό οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων 
των τάξεων θα αποχωρήσουν στις 9:30 το πρωί.  

Παρακαλούμε πολύ να φροντίσετε για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών. 
Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο 

κανονικά (8:15π.μ.) και θα σχολάσουν τα παιδιά της Α΄ και Β΄ τάξης στις  11: 30 και τα 
παιδιά των  Γ, Δ, Ε & ΣΤ τάξεων στις 12:30.  

Θα δοθούν τα βιβλία, θα γνωριστούμε, θα πούμε τα καλοκαιρινά μας νέα, 
θα γνωρίσουμε τους χώρους του σχολείου, θα παίξουμε, θα προσπαθήσουμε να 
γίνουμε ομάδα!  

 
«Ο δάσκαλος γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του κι όταν πια 
έχει διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί ενθαρρύνοντας το 
μαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες.» Νίκος Καζαντζάκης  
Αυτή είναι και η παιδαγωγική μας υπόσχεση…  

Ο Σύλλογος διδασκόντων κι εγώ προσωπικά σας ευχόμαστε μια καλή και 

δημιουργική χρονιά! 

Η Διευθύντρια του σχολείου 
Σοφία Ζερβού 

 

                                                                                                              


