
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί γονείς,

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 9.00 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 του 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 Παρασκευή.

Η ώρα προσέλευσης για τους μαθητές ορίζεται η 8.30  πρωινή.
Με τιμή

Ο διευθυντής του Σχολείου
Μπαμπαλιούτας Δημήτρης

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014, στις 10.30 π.μ. θα γίνει σε αίθουσα του
Σχολείου μας ενημερωτική διάλεξη-συζήτηση με την ψυχολόγο κ. Γουργιώτη
Εύη με θέμα: «Αυτοεκτίμηση γονέα-αυτοεκτίμηση παιδιού».
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-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί γονείς,

Σας προσκαλούμε στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου μας , που
ετοίμασαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ και Β΄ τάξης με τις δασκάλες
τους, που θα γίνει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 στην αίθουσα τελετών του
Σχολείου μας, με ώρα έναρξης στις 10.30 π.μ.

 Με τιμή
Ο Σύλλογος Διδασκόντων

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



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015, στις 10.30 π.μ. θα γίνει  σε αίθουσα του Σχολείου
μας ενημερωτική διάλεξη-συζήτηση με την κοινωνιολόγο, στέλεχος του
Κέντρου Πρόληψης ΟΚΑΝΑ, κ. Τσιάτα Κική, με θέμα: ««Προαγωγή και Πρόληψη
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας – Γονεϊκός Ρόλος».
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 δεύτερο τρίμηνο και θα
δοθούν οι βαθμολογίες.
Η παρουσία σας είναι επιβεβλημένη.

Με τιμή
Ο Σύλλογος Διδασκόντων και  ο διευθυντής του Σχολείου

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί γονείς,

 Σας προσκαλούμε στη γιορτή του Σχολείου μας, για τον εορτασμό της
Επανάστασης του 1821, που ετοίμασαν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ε1 και
Ε2 Τάξεων με τους εκπαιδευτικούς τους, που θα γίνει την Τρίτη 24 Μαρτίου
2015, στην αίθουσα τελετών του Σχολείου μας, με ώρα έναρξης στις 9.30 π.μ.

 Με τιμή
Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο διευθυντής του Σχολείου

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

ΕΥΧΕΣ
Οι μαθητές, οι μαθήτριες και το διδακτικό προσωπικό του

σχολείου μας
ευχόμαστε σε όλους ΚΑΛΟ  ΠΑΣΧΑ!!!

*********
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Αγαπητοί γονείς,
Το Σχολείο μας σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την ετήσια ημερήσιά του
εκπαιδευτική εκδρομή στη Λίμνη Πλαστήρα και στη Μονή Κορώνης την Πέμπτη
14 Μαΐου 2015. Οι τάξεις Α΄ και Β΄ 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. Οι
μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ Τάξης παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή
και σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός συμμετοχών είναι τέτοιος που
εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις, τότε θα δεχτούμε και γονείς από την
Γ΄ Τάξη.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

1. 8.15 π.μ.:  Αναχώρηση από το Σχολείο.
2. 10.15 π.μ:  Άφιξη στην πλαζ Λαμπερού στη λίμνη Πλαστήρα – Διάλειμμα 1

ώρα περίπου.
3. 11.30 π.μ.: Άφιξη στην Ιερά Μονή Κορώνης- παραμονή και ξενάγηση.
4. 1.30 μ.μ.:  Αναχώρηση από στην Ιερά Μονή Κορώνης για κτήμα Χαλίλη.



5. 2.30 μ.μ. Άφιξη στο κτήμα Χαλίλη κοντά στον οικισμό Χάρμα όπου θα
γευματίσουμε.

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

7. 6.00 μ.μ.: Αναχώρηση για Πλατύκαμπο.
Στο κτήμα Χαλίλη 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.
Με εκτίμηση
Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο διευθυντής του Σχολείου

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ
***********

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!
**************


