
Ευχόμαστε σε όλους, μαθητές και γονείς,

Κ α λ ό Κ α λ ο κ α ί ρ ι !!!!
Θα τα πούμε τον Σεπτέμβριο !!!

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο διευθυντής του Σχολείου
_______________________

!!!!!!!!
Οι μουσικοκινητικές εκδηλώσεις, που ήταν
προγραμματισμένες για σήμερα Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 στις
8 το βράδυ, αναβάλλονται λόγω του καιρού για αύριο το πρωί
στις 10 στην αυλή του Σχολείου μας.
ο διευθυντής του Σχολείου
___________________________

Δείτε την πρόσκληση για τις εκδηλώσεις με τη λήξη του σχολικού έτους στον
παρακάτω υπερσύνδεσμο:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2012-2013

_________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σχολείο μας θα εκδράμει την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013. Θα επισκεφτούμε το
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη και
κατόπιν θα επισκεφτούμε το Πλατανόδασος Πιερίας, όπου θα γευματίσουμε και
θα παίξουμε!!! Το τερπνόν μετά του ωφελίμου!!!. Θα ξεκινήσουμε στις 8.00 π.μ.



και θα επιστρέψουμε στις 8.00 μ.μ. Ήδη έχει δοθεί το πρόγραμμα της εκδρομής
στα παιδιά και στους συνοδεύοντες γονείς. Συνεννοήσεις, απορίες και
λεπτομέρειες με τον διευθυντή του Σχολείου.
___________________________

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του
Σχολείου μας ευχόμαστε σε όλους

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!
________________________
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σχολείο μας, όπως και πριν τα Χριστούγεννα, συμμετέχει στη συγκέντρωση
τροφίμων και άλλων ειδών οικιακής χρήσης για τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του
Παιδιού», ενόψει των εορτών του Πάσχα. Όσοι θέλουν μπορούν να δώσουν ό,τι
θέλουν για να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας που έχουν μεγάλη ανάγκη στη
σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Τα
τρόφιμα και τα άλλα αναγκαία πράγματα θα συγκεντρώνονται στο Σχολείο μέχρι
την Παρασκευή 19 Απριλίου.
με εκτίμηση, ο διευθυντής του Σχολείου
__________________________________
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σχολείο μας την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 θα μεταβεί στον
αρχαιολογικό χώρο του Δίου Πιερίας για να παρακολουθήσει την
θεατρική παράσταση «Ιππής» του Αριστοφάνη, που ανεβάζει ο θίασος
«Έξοδος Αιγαίου», στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Επειδή πιστεύουμε ότι
θα είναι μία μοναδική εμπειρία για τους μαθητές και τις μαθήτριες του
Σχολείου μας να παρακολουθήσουν μία αρχαία παράσταση στον φυσικό
της χώρο και αντιλαμβανόμενοι την οικονομική δυσκολία που
αντιμετωπίζουμε όλοι μας λόγω της γενικής κατάστασης, θα θέλαμε να
προσπαθήσετε να διαθέσετε τα χρήματα που απαιτούνται [6 € το
εισιτήριο και 6 € τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής] για να μην
στερηθούν τα παιδιά αυτή την εμπειρία. Είναι μία πολιτιστική επίσκεψη
που αφορά τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας και γι”
αυτό δεν θα πάρουμε μαζί μας γονείς. Γονείς θα πάρουμε μαζί μας στο

τέλος της χρονιάς, όταν θα πραγματοποιήσουμε την ετήσια ημερήσιά
μας εκδρομή. Υπεύθυνοι για την φύλαξη των παιδιών είμαστε – όπως
κάθε φορά – οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής του Σχολείου. Η
αναχώρηση ορίστηκε για τις 8.00 π.μ. και η επιστροφή θα γίνει στις
3.00 μ.μ.
με τιμή
ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο διευθυντής του Σχολείου



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ!!!!

Η Σχολή Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλατυκάμπου ξεκινά τη
λειτουργία της από την ερχόμενη Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 σε
αίθουσα του Σχολείου μας και σε απογευματινή ώρα που θα καθορισθεί
σε συνεννόηση με την πρόεδρο του Συλλόγου μας κ. Παναγή Μαρίας.
Παρακαλούνται οι γονείς να δηλώσουν συμμετοχή στην πρόεδρο του
Συλλόγου στα τηλέφωνα: 6949201966 και 2410971413 για να
λειτουργήσει και φέτος η Σχολή προς όφελος και των γονέων αλλά και
των παιδιών μας.
Με τιμή
Ο Σύλλογος Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλατυκάμπου
_________________________________
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί γονείς
Την ερχόμενη Δευτέρα 1 Απριλίου 2013 οι εκπαιδευτικοί της Ε΄ και της
ΣΤ΄τάξης, κ. Κουτρώτσιος Γεώργιος και κ. Ξεσφιγκούλη Δήμητρα αντίστοιχα, την
ερχόμενη Πέμπτη 4 Απριλίου 2013 οι εκπαιδευτικοί της Γ΄ και της Δ΄ τάξης, κ.
Ιωάννου Κωνσταντίνος και κ. Παπακωνσταντίνου Μαρία αντίστοιχα και την
ερχόμενη Παρασκευή 5 Απριλίου 2013 οι εκπαιδευτικοί της Α΄ και της
Β΄τάξης, κ. Γούτου Έλενα και κ. Γιαννακοπούλου Φανή αντίστοιχα, θα λάβουν
μέρος σε επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνεται από τον οικείο Σχολικό
Σύμβουλο και με άδεια από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
στο 23οΔημοτικό Σχολείο Λάρισας και ως εκ τούτου οι μαθητές και οι μαθήτριες
των τάξεων δεν θα προσέλθουν στο Σχολείο και δεν θα γίνουν μαθήματα για τις
αντίστοιχες τάξεις κατά τις προαναφερθείσες ημέρες.

Με τιμή
Ο διευθυντής του Σχολείου
______________________________

ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ, ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΕΣ, ΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΚΑΛΑ!!!! ΘΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013!!!



_____________________
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σχολείο μας συμμετέχει την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ. στη
δράση που διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης ΟΚΑΝΑ με τίτλο: «Το αποτύπωμα
του ανθρώπου» στον «Μύλο 1927″ στη Λάρισα. Συμμετέχουμε με παιδιά από τις
τάξεις Α΄ και ΣΤ΄ και θα παρουσιάσουμε μικρά θεατρικά δρώμενα, αφηγηματικά
κείμενα, ποιήματα, καθώς και έργα ζωγραφικής με θέμα «Τι είναι η αγάπη». Η
συμμετοχή μας αυτή σχετίζεται με το Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων
«Συναισθήματα-Διαχείριση Συναισθημάτων-Διαπροσωπικές Σχέσεις», που
εκπονούν οι δύο τάξεις σε συνεργασία, με υπεύθυνες τις δασκάλες τους κ. Γούτου
Έλενα και κ. Ξεσφιγκούλη Δήμητρα, αντίστοιχα. Φυσικά, είστε όλοι καλεσμένοι,
για να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή που σκοπό έχει να αντισταθούμε στην
καταστροφή του κοινωνικού ιστού της χώρας μας και να δημιουργήσουμε το δικό
μας «αποτύπωμα», της αλληλεγγύης, της αγάπης, της συλλογικότητας, του
σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ζωή.
_______________________
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013, στις 10.30 πμ θα γίνει σε αίθουσα του Σχολείου μας
ενημερωτική διάλεξη-συζήτηση από την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια κ.
Γουργιώτη Εύη με θέμα: «Οικογένεια-Παιδί-Σχολείο» και μετά το πέρας της
διάλεξης-συζήτησης, στις 11.45, θα γίνει ενημέρωση των γονέων των μαθητών και
μαθητριών του Σχολείου μας από τους δασκάλους και δασκάλες των τάξεων για
την επίδοση των παιδιών κατά το δεύτερο τρίμηνο και θα δοθούν οι βαθμολογίες.
Παρακαλούμε πολύ να συμμετάσχετε στην εκδήλωση.
Με τιμή
Ο σύλλογος διδασκόντων  και  ο  διευθυντής του Σχολείου
_______________________
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 όλο το Σχολείο θα επισκεφθεί τον
κινηματογράφο Ster στη Λάρισα, όπου θα παρακολουθήσουμε την ταινία «Ο
Μικρός Νικόλας». Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τις παρακείμενες εγκαταστάσεις
της εφημερίδας «Ελευθερία», όπου θα μας γίνει ξενάγηση και ενημέρωση σχετικά
με την έκδοση μιας εφημερίδας, θέμα που μας ενδιαφέρει, διότι εκδίδουμε κι εμείς
μία, τις «Μαθητικές Φωνές». Η αναχώρηση θα γίνει στις 8.45 π.μ. και η επιστροφή
στις 2.00 μ.μ. το αργότερο. Οι γονείς των παιδιών που δεν παρακολουθούν το
Ολοήμερο πρόγραμμα του Σχολείου μας, παρακαλούνται να έρθουν να τα
παραλάβουν τη συγκεκριμένη ώρα.
ο διευθυντής του Σχολείου
_____________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 μαθητές και μαθήτριες των Τάξεων Δ΄, Ε΄και
ΣΤ΄ θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα μίνι βόλεϋ των Δημοτικών Σχολείων, που
θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης. Η μετάβαση και η επιστροφή θα
γίνουν με το λεωφορείου του Δήμου Κιλελέρ. Ελπίζουμε να μας εκπροσωπήσουν
επάξια!!!



____________________________________
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013, ημέρα επίσημου εορτασμού των
Τριών Ιεραρχών θα γίνει εκκλησιασμός όλων των μαθητών και των
εκπαιδευτικών του Σχολείου μας και κατόπιν ο Σύλλογος Γονέων θα
κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα στον χώρο του Σχολείου. Μαθήματα
δεν θα γίνουν.

________________________________________________

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ σε όλους
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2013!!!
_______________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012, στις 10.30 πμ θα γίνει σε αίθουσα του
Σχολείου μας ενημερωτική διάλεξη-συζήτηση από την ψυχολόγο κ. Μαρούσου
Κερασιά με θέμα: «Βελτιώνοντας την καθημερινή επικοινωνία με τα παιδιά –
Όρια, Αυτονόμηση, Μελέτη, Τηλεόραση» και μετά το πέρας της διάλεξης, στις
11.45, θα γίνει ενημέρωση των γονέων των μαθητών και μαθητριών του Σχολείου
μας από τους δασκάλους και δασκάλες των τάξεων για την επίδοση των παιδιών
κατά το πρώτο τρίμηνο και θα δοθούν οι βαθμολογίες.
Η παρουσία σας είναι επιβεβλημένη.
Με τιμή
Ο σύλλογος διδασκόντων  και  ο  διευθυντής του Σχολείου

________________________________________
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ
Αύριο Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 17.30 σε αίθουσα του παλιού
κτηρίου του Σχολείου θα γίνει η δεύτερη συνεδρία της Σχολής Γονέων που για
δεύτερη χρονιά λειτουργεί φέτος. Οι συνεδρίες θα γίνονται κάθε Παρασκευή την
ίδια ώρα.
Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Πλατυκάμπου
______________________________________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου, που διοργανώνει η Ε΄ Τάξη του
Σχολείου μας, θα γίνει αύριο και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα τελετών του Σχολείου
μας. Θα τελειώσει στις 11.00 π.μ. Προσκαλεσμένοι όσοι γονείς το επιθυμούν! Το
Ολοήμερο Τμήμα δεν θα λειτουργήσει αύριο.
_____________________________________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Το Σχολείο μας σχεδιάζει να επισκεφτεί τους Γόννους Λάρισας την Παρασκευή 23
Νοεμβρίου 2012. Εκεί θα επισκεφτούμε το Λαογραφικό Μουσείο, τη Δημοτική
Πινακοθήκη, ένα Ελαιοτριβείο και τον Γυναικείο Συνεταιρισμό «οι Αντιγονίδες».
Ήδη στα παιδιά έχουν δοθεί υπεύθυνες δηλώσεις για να υπογραφούν από τους
γονείς. Θα αναχωρήσουμε στις 8.30 το πρωί και θα επιστρέψουμε στις 1.30 μετά
το μεσημέρι. Τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής θα είναι 4 €. Το Ολοήμερο
Τμήμα θα λειτουργήσει κανονικά στη συνέχεια.



_____________________________________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί γονείς,
Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 5.00 μ.μ. σας προσκαλούμε στο Σχολείο μας για
να ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία του Ολοήμερου.
Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας!
Με τιμή
Ο διευθυντής του Σχολείου Ο υπεύθυνος του Ολοήμερου
Μπαμπαλιούτας Δημήτρης Σιώκας Θεόδωρος
_________________________________________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Τετάρτη στις 11.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί παράσταση Θεάτρου Σκιών σε
αίθουσα του Σχολείου μας για όλα τα παιδιά από τον καραγκιοζοπαίχτη κ.
Ξυπνητό Σπύρο. Θα παρουσιαστεί το έργο: «Ο Καραγκιόζης στρατιώτης και το
ηρωικό ΟΧΙ». Η επιβάρυνση για τους γονείς είναι 2 € ανά μαθητή.
με τιμή
ο διευθυντής του Σχολείου
__________________________________________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί γονείς,
Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 9.30 π. μ. στον αύλειο χώρο του Σχολείου μας θα
γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2012-2013 για
τους μαθητές και μαθήτριες του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού και στη συνέχεια οι
μαθητές Δημοτικού όλων των τάξεων θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία από τους
υπεύθυνους δασκάλους και δασκάλες των τάξεων καθώς και οδηγίες και πρόγραμμα
μαθημάτων για την Τετάρτη.
Η ώρα προσέλευσης για τους μαθητές ορίζεται η 9η πρωινή.
Με τιμή
Ο διευθυντής του Σχολείου
Μπαμπαλιούτας Δημήτρης

_______________________________


