
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγαπητοί γονείς, 

Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 9.30 π.μ. στον αύλειο χώρο 
του Σχολείου μας θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός με την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του 
Νηπιαγωγείου και στη συνέχεια οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των 
τάξεων θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία από τους υπεύθυνους δασκάλους 
και δασκάλες των τάξεων καθώς και οδηγίες και πρόγραμμα μαθημάτων για 
την Πέμπτη. 

Η ώρα προσέλευσης για τους μαθητές ορίζεται η 9η πρωινή. 

Με τιμή 

Ο Διευθυντής του Σχολείου 

Μπαμπαλιούτας Δημήτρης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Αγαπητοί γονείς, 

Σας προσκαλούμε στη σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου 1940, 
που θα γίνει την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 στην αίθουσα 
τελετών του Σχολείου μας με ώρα έναρξης στις 10.00 π.μ. 

με τιμή 

ο Σύλλογος Διδασκόντων  

__________________________________________ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγαπητοί γονείς, 

Την ερχόμενη Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 στις 10.30 π.μ. θα 
πραγματοποιηθεί διάλεξη-συζήτηση με θέμα: "Οικογένεια-Πρόληψη-
Επικοινωνία" από την κ. Κασούμη Ντίνα, εγκληματολόγο, 
συνεργάτιδα του ΟΚΑΝΑ. Κατόπιν, στις 11.45 θα γίνει συγκέντρωση 
ανά τάξη με τις υπεύθυνες και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς για 
ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των μαθητών και των μαθητριών 



και η επίδοση των βαθμολογιών για το α' Τρίμηνο του τρέχοντος 
σχολικού έτους.  

Παρακαλούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στη διάλεξη. 

με τιμή 

ο διευθυντής του Σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων  

__________________________________________ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Αγαπητοί γονείς, 

Σας προσκαλούμε στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου μας, που θα 
γίνει τη Δευτέρα  23  Δεκεμβρίου 2013 στην αίθουσα τελετών του Σχολείου 

μας με ώρα έναρξης στις 10.30 π.μ. 

με τιμή 

ο Σύλλογος Διδασκόντων  

___________________________________________________________ 

Οι μαθητές, οι μαθήτριες και το εκπαιδευτικό προσωπικό του 
Σχολείου μας σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο 

καινούριος χρόνος  με υγεία και  αγάπη. 

 

http://blogs.sch.gr/1dimplat/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%ad%ce%b1/chr44


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Σύλλογος Γονέων του Σχολείου μας διοργανώνει χοροεσπερίδα το 
Σάββατο 1 Μαρτίου 2014 στο κέντρο "Στην Υγειά μας" στην οδό 
Φαρσάλων 174 στη Λάρισα και ώρα 20.30.  

Γονείς των παιδιών μας, φίλοι και συγχωριανοί είστε όλοι 
προσκαλεσμένοι. Ελάτε να περάσουμε μια ωραία βραδιά, να 
καμαρώσουμε τα παιδιά μας, να γνωριστούμε καλύτερα, να 
βοηθήσουμε τον Σύλλογο, να βοηθήσουμε το Σχολείο,  να 
βοηθήσουμε τα παιδιά μας! Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα!!!  

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

________________________________________________________ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014,  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. 

Η παρουσία σας είναι επιβεβλημένη. 

Με τιμή  

              Ο σύλλογος διδασκόντων  και   ο      διευθυντής του Σχολείου 

________________________________________________________ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγαπητοί γονείς, 

Το Σχολείο μας σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την ετήσια ημερήσιά 
του εκπαιδευτική εκδρομή στα Μετέωρα την Παρασκευή 6 Ιουνίου 
2014. Ήδη θα λάβατε τις υπεύθυνες δηλώσεις, τις οποίες θα πρέπει να 
υπογράψετε και να επιστρέψετε μέχρι την Δευτέρα 12 Μαΐου 2014, 
έτσι ώστε να τακτοποιήσουμε εγκαίρως «τεχνικές» λεπτομέρειες. 

Φέτος οι τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ θα συνοδεύονται από έναν γονέα ή από 
κάποιο πρόσωπο που θα υποδειχθεί από τον γονέα [θεία, φίλη, 



γειτόνισσα, μητέρα άλλου παιδιού κλπ], έτσι ώστε να μην χάσουν την 
εκδρομή παιδιά, επειδή οι γονείς τους για οποιοδήποτε λόγο 
αδυνατούν να τα συνοδεύσουν. Αυτό γίνεται για να συμπληρωθούν 
4 λεωφορεία, διότι με βάση τον αριθμό των μαθητών όλου του 
Σχολείου και των γονέων των δύο πρώτων τάξεων, δεν χωράμε σε 3 
λεωφορεία. Εάν υπάρξουν κενές θέσεις ενδέχεται αυτές να 
συμπληρωθούν  και με γονείς, που επιθυμούν να έρθουν, από τις 
άλλες τάξεις με σειρά προτεραιότητας από την Δ΄ τάξη. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1. Αναχώρηση στις 8.30 π.μ. το αργότερο από το Σχολείο. 

2. Άφιξη στα Μετέωρα στις 10.00 π.μ. 

3. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου και στην Ιερά 
Μονή Αγίου Στεφάνου. 

4. Αναχώρηση στις 13.00 από Μετέωρα με προορισμό την Πηγή 
Τρικάλων. 

5. Άφιξη στην Πηγή Τρικάλων στις 13.45 στον χώρο όπου θα 
γευματίσουμε –[Ταβέρνα Καλατζής] 

6. Παραμονή εκεί για γεύμα και αναψυχή στον οργανωμένο χώρο 
για παιδιά και γονείς. 

7. Αναχώρηση στις 16.00  για Τρίκαλα. 

8. Παραμονή στα Τρίκαλα έως τις 18.30 

9. Αναχώρηση στις 18.30 έως 19.00 για Πλατύκαμπο. 

Στην Πηγή υπάρχει κατάστημα εστίασης με φαγητά της ώρας και 
γρήγορο φαγητό. Όμως, εκεί δεν είναι υποχρεωμένο κανένα παιδί να 
φάει. Μπορεί να έχει φαγητό από το σπίτι του. 

Θα γίνει προσπάθεια να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. 

Επίσης, θα πρέπει να είμαστε κόσμιοι και πειθαρχημένοι, όπου πάμε, 
έτσι ώστε να περάσουμε καλά, συνδυάζοντας το «τερπνό με το 
ωφέλιμο»! 



Με εκτίμηση 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο διευθυντής του Σχολείου 

 

____________________________________________________________ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Η ΣΤ΄ Τάξη του Σχολείου μας με την εκπαιδευτικό Μουσικής Αγωγής 
κ. Κουκολίτσου Κωνσταντίνα θα παρουσιάσει παράσταση "Μαύρου 
Θεάτρου" στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας την Πέμπτη 29 Μαΐου 
2014 στις 7.30 μ.μ.  Είστε όλοι προσκαλεσμένοι!! Δείτε την 
πρόσκληση. 

 

_____________________________________________________________________ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Αγαπητοί γονείς, 

Την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014 και ώρα 9.00 π.μ. στην αυλή του 
Σχολείου μας θα πραγματοποιηθούν οι Αθλητικές Εκδηλώσεις όλων 

των Τάξεων για τη λήξη του σχολικού έτους με υπεύθυνο τον 
γυμναστή του Σχολείου μας κ. Βούκατα Βάιο. 

Επίσης, την ίδια ημέρα στις 9.00 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η 
γιορτή αποφοίτησης και αποχαιρετισμού των μαθητών και 

μαθητριών της ΣΤ΄ Τάξης, με υπεύθυνο τον δάσκαλο της Τάξης κ. 
Κουτρώτσιο Γεώργιο.  

Θα χαρούμε πολύ να μας τιμήσετε με την παρουσία 
σας! 

___________________________________ 

 


