
Το Σχολείο μας έκλεισε για τις
καλοκαιρινές διακοπές!!!

Από όλους τους εκπαιδευτικούς και τον
διευθυντή του Σχολείου μας πολλές

ευχές για Καλό Καλοκαίρι σε όλους!!!

Θα τα ξαναπούμε την 1η
Σεπτεμβρίου!!!!

*****

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Αύριο Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 και ώρα 8.45 π. μ. στην αυλή του Σχολείου
μας θα πραγματοποιηθούν οι αθλητικές εκδηλώσεις όλων των
τάξεων. Μετά την λήξη των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί σε
αίθουσα του Σχολείου μας ενημερωτική συνάντηση σχετικά με τη
λειτουργία του Ολοήμερου Τμήματος του Σχολείου για την επόμενη
σχολική χρονιά 2012-2013.  Τα μαθήματα θα λήξουν στις 12.30  μ.μ. για
τους μαθητές του πρωινού κύκλου και στις 4.15 μ.μ. για τους μαθητές
του Ολοήμερου Τμήματος. Παρακαλούμε πολύ να παρευρεθείτε και
στις δύο εκδηλώσεις.

Επίσης, μεθαύριο Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 και ώρα 8.30 μ.μ. στην αυλή
του Σχολείου μας θα πραγματοποιηθεί η γιορτή για τον αποχαιρετισμό
της ΣΤ'  τάξης του Σχολείου. Τη γιορτή διοργανώνουν οι μαθητές, οι
μαθήτριες και η δασκάλα της τάξης.

Είστε όλοι προσκαλεσμένοι!!!

ο διευθυντής του Σχολείου

Μπαμπαλιούτας Δημήτρης



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ!!!

Αγαπητοί γονείς,

Οι εγγραφές των μαθητών και μαθητριών για την Α΄ τάξη του
σχολικού έτους 2012-2013 άρχισαν και θα γίνονται μέχρι τις 21 Ιουνίου
2012. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι:

1. Πιστοποιητικό γέννησης για τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα σε
άλλους Δήμους [Τα πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών που είναι
εγγεγραμμένα στον Δήμο Κιλελέρ-Τοπική Κοινότητα Πλατυκάμπου
ζητήθηκαν αυτεπάγγελτα και βρίσκονται στο Σχολείο. Συνεπώς οι
γονείς τους θα πρέπει να προσκομίσουν στο Σχολείο τα υπόλοιπα
έγγραφα].

2. Πιστοποιητικό Καρδιολογικής εξέτασης.

3. Πιστοποιητικό Οδοντολογικής εξέτασης.

4. Πιστοποιητικό Οφθαλμολογικής εξέτασης.

5. Βιβλιάριο Υγείας [μπλε] του παιδιού, στο οποίο φαίνονται οι
εμβολιασμοί του παιδιού.

Τα πιστοποιητικά μπορούν να τα ζητήσουν από Κρατικά Νοσοκομεία,
Κέντρα Υγείας ή από ιδιώτες γιατρούς και σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να τα προσκομίσουν στο Σχολείο έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2012,
δηλαδή με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Επίσης, το Σχολείο
μας θα δεχθεί μαθητές, οι οποίοι κατοικούν στον Πλατύκαμπο και όχι
στη Γαλήνη και το όριο είναι στο παλιό Δημαρχείο.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς να προσέλθουν στο Σχολείο
για να δηλώσουν την εγγραφή και να συνεννοηθούν με τον διευθυντή
για τα περαιτέρω, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τον αριθμό των
εγγεγραμμένων μαθητών εγκαίρως για να κάνουμε
τον προγραμματισμό μας.

ο διευθυντής του Σχολείου

Μπαμπαλιούτας Δημήτρης

******

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Αγαπητοί γονείς και εκλογείς,

Το παλιό κτήριο του Σχολείου μας έχει ορισθεί ως εκλογικό κέντρο για τις
εκλογές της 6ης Μαΐου 2012. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να διατηρήσετε



τους χώρους του Σχολείου μας - αίθουσες, διαδρόμους και αύλειο χώρο - όσο το
δυνατόν καθαρότερους, πετώντας τα σκουπίδια και τα αποτσίγαρα στους
κάδους που υπάρχουν, έτσι ώστε να διευκολυνθεί το έργο της καθαριότητας
και να παραδοθεί το κτήριο και ο αύλειος χώρος σε καλή κατάσταση τη
Δευτέρα μετά τις εκλογές. Ευελπιστούμε στην κατανόησή σας και στη
συνεργασία σας.

ο διευθυντής του Σχολείου

Μπαμπαλιούτας Δημήτρης

*****

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Το Σχολείο μας διοργανώνει την καθιερωμένη ετήσια ημερήσια
εκδρομή του την Παρασκευή 18 Μαΐου 2012. Φέτος επιλέχτηκε από τον
Σύλλογο Διδασκόντων να επισκεφτούμε το Μουσείο και τον
Αρχαιολογικό χώρο του Δίου Πιερίας, καθώς και το
Πλατανόδασος Νεοκαισάρειας Πιερίας. Ήδη έχουν δοθεί στα παιδιά
όλων των τάξεων οι Δηλώσεις συμμετοχής και το Πρόγραμμα της
εκδρομής. Η αναχώρηση θα γίνει στις 8.00 π.μ. και η επιστροφή στις
8.00 μ.μ. από τον χώρο του Σχολείου. Κανονίστηκε να μισθώσουμε
τρία λεωφορεία με βάση τον αριθμό των μαθητών και τον αριθμό των
συνοδών γονέων για τις τάξεις Α΄ και Β΄. Σε περίπτωση που δεν
συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός παιδιών και γονέων από τις
δύο πρώτες τάξεις, τότε θα μπορούν συμμετάσχουν και γονείς από τις
επόμενες τάξεις, ξεκινώντας από την Γ΄τάξη. Παρακαλούμε για την
έγκαιρη απάντησή σας μέχρι αύριο Πέμπτη 3 Μαΐου 2012, έτσι ώστε να
κανονιστούν τυχόν λεπτομέρειες της τελευταίας στιγμής.

*****

Το Σχολείο μας εύχεται σε όλους

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!

*****

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



Αγαπητοί γονείς,

Η Σχολή Γονέων ξεκίνησε!!!

Αύριο Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 και ώρα 5.00 μ.μ έως
8.00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνεδρία
στην αίθουσα της Γ΄ τάξης του παλιού κτηρίου  του
Σχολείου μας. Παρακαλούνται όλοι όσοι δήλωσαν
συμμετοχή, και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται, να
προσέλθουν.

*****

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

12. Αγαπητοί γονείς, σας ανακοινώνουμε ότι αύριο
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 και ώρα 5.00 μ.μ. σε
αίθουσα του Σχολείου μας θα γίνει η πρώτη
συνάντηση με τις υπεύθυνες της Σχολής Γονέων, η
οποία πρόκειται να λειτουργήσει για πρώτη φορά
φέτος. Παρακαλούνται όλοι οι γονείς που δήλωσαν
συμμετοχή, αλλά και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται, να
προσέλθουν εγκαίρως στο Σχολείο!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11. Αγαπητοί γονείς, σας ανακοινώνουμε ότι η σχολική μας γιορτή για την
επέτειο της επανάστασης του ΄21 θα γίνει αύριο Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012 και
ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα τελετών του Σχολείου μας. Οι μαθητές θα πρέπει
να προσέλθουν στο Σχολείο στις 9.30 π.μ. Η γιορτή μας θα τελειώσει περίπου
στις 11.30 π.μ. Το Ολοήμερο Τμήμα του Σχολείου μας δεν θα λειτουργήσει.
Επίσης, την Κυριακή 25 Μαρτίου 2012 οι μαθητές του Σχολείου θα προσέλθουν
στις 9.45 π.μ. στο Σχολείο και ντυμένοι κανονικά για την παρέλαση.

************

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

10. Αγαπητοί γονείς, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας σάς προσκαλεί
να παρακολουθήσετε την ομιλία της ψυχολόγου κ. Βαζιτάρη Βασιλείας με θέμα:
"Σχολική Βία", η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 21 Μαρτίου
2012 στην αίθουσα της Γ΄ τάξης του Σχολείου και ώρα 10.30 π.μ. Μετά το πέρας
της ομιλίας θα γίνει ενημέρωση των γονέων των μαθητών και μαθητριών όλων



των τάξεων σχετικά με την επίδοσή τους κατά το δεύτερο τρίμηνο του
τρέχοντος σχολικού έτους και θα δοθούν οι βαθμολογίες. Παρακαλούμε να
παρευρεθείτε στην εκδήλωση!

**************

9. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων και Γονέων του Σχολείου μας σας προσκαλούν να
τιμήσετε με την παρουσία σας την ενημερωτική ομιλία με θέμα: "Κίνδυνοι και
Εθισμός των παιδιών στο Διαδίκτυο" με εισηγητή τον Δρ. Κωνσταντίνο Σιώμο,
παιδοψυχίατρο και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Διαταραχής

Εθισμού στο Διαδίκτυο. Η εισήγηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Μαρτίου
2012 και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της Γ΄ τάξης του Σχολείου μας.

************

8. Η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Σχολείου μας θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 9.30 π. μ. στην αίθουσα τελετών. Τη

γιορτή διοργανώνουν οι τάξεις Α΄ και Δ΄. Είστε όλοι
προσκαλεσμένοι!!!!

************

7. Το Σχολείο μας θα συμμετάσχει στο Bazaar που διοργανώνουν ο Σύλλογος
"Πολίτες για Ποιότητα Ζωής" και οι Σύλλογοι Γονέων των Δημοτικών Σχολείων
Πλατυκάμπου και Γαλήνης. Το Bazaar θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του
Πλατυκάμπου την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 5.00 μ.μ

************

6. Την ερχόμενη Τετάρτη 21  Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 11.45 πμ θα γίνει
ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την επίδοση των μαθητών και
μαθητριών του Σχολείου μας κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος σχολικού
έτους και θα δοθούν οι βαθμολογίες. Επίσης το πρωί της ίδιας μέρας - στις 8.30
έως 9.30 - θα γίνει εκκλησιασμός των μαθητών και μαθητριών ενόψει των
γιορτών των Χριστουγέννων και όποιο παιδί επιθυμεί μπορεί να νηστέψει και
να μεταλάβει.

************

5. Από την ερχόμενη εβδομάδα 28 Νοεμβρίου 2011 και μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου
2011 στο Σχολείο μας συγκεντρώνουμε διάφορα χρήσιμα πράγματα ( από είδη
διατροφής, υλικά κουζίνας και άλλα), συμμετέχοντας στην προσπάθεια του
οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού" για τη στήριξη άπορων παιδιών σε όλη
την Ελλάδα.

***********

4. Συμμετέχουμε επίσης - για δεύτερη συνεχή χρονιά - στην προσφορά αγάπης
του οργανισμού "Κάνε Μια Ευχή", αγοράζοντας ένα αστεράκι των 2€ και



δίνοντας τη δυνατότητα, με τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τα παιδιά
του Σχολείου μας, σε ένα παιδάκι που αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα
υγείας να πραγματοποιήσει μια ευχή.

***********

3. Το Σχολείο μας αποφάσισε να συμμετάσχει με τις τάξεις Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ στον
Μαραθώνιο Ανάγνωσης "Ο Θαυμαστός Κόσμος της Άλκης Ζέη", που
διοργανώνουν οι εκδόσεις Μεταίχμιο.

***********

2. Πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας από κλιμάκιο γιατρών του Κέντρου
Υγείας Τυρνάβου ο εμβολιασμός των παιδιών της Α΄ τάξης με το εμβόλιο
Mantoux (αντιφυματικό). Όσα παιδιά απουσίαζαν ή ασθενούσαν θα πρέπει με
τους γονείς τους να πάνε στο Νοσοκομείο για να πραγματοποιήσουν τον
εμβολιασμό σε συνεννόηση με τον παιδίατρό τους.

************

1. [8 Σεπτεμβρίου 2011] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, μεταφέροντας τις ευχές εκ μέρους όλων των
εκπαιδευτικών του Σχολείου μας για μία Ωραία Σχολική Χρονιά, παρ'  όλα τα
προβλήματα που υπάρχουν, σας κάνουμε γνωστό ότι ο αγιασμός για την
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2011-2012 θα γίνει τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου
2011 και ώρα 9.30 π.μ. στην αυλή του Σχολείου μας. Στη συνέχεια οι μαθητές και
μαθήτριες θα περάσουν στις αίθουσες με τους δασκάλους και τις δασκάλες
τους, θα δοθούν κάποια βιβλία καθώς και πρόγραμμα μαθημάτων για την
επόμενη μέρα.

Με τιμή, ο διευθυντής του Σχολείου

Μπαμπαλιούτας Δημήτρης

*********************************************


