
ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ 10-4-22 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

Αγαπητοί γονείς , 

από την στιγμή που δεν στάθηκε εφικτό να συναντηθούμε δια 

ζώσης στον αύλειο χώρο του σχολείου μας ,λόγω δικών  σας 

υποχρεώσεων στην περασμένη Παρασκευή 8 Απριλίου  σας γράφω 

την παρούσα επιστολή για να σας ενημερώσω για την εξέλιξη των 

εργασιών στον χώρο γύρω από το κιόσκι της αυλής μας. 

Το χώμα στο παρτέρι μας έφερε ο κύριος Ιωαννίδης και τον 

ευχαριστούμε πολύ. Με δικά σας χρήματα αγόρασα φυτά και 

ακολούθως τα φυτέψαμε με πολύ αγάπη και μεράκι με τα παιδιά του 

νηπιαγωγείου μας. 

  





 

 

 



Οι  επόμενες δράσεις μας έχουν ως εξής : 

 Προμήθεια χρωμάτων, λαδιού και πινέλων(θα τα φέρω μέσα 

στην εβδομάδα ,μπορεί και την Τρίτη) 

 Τοποθέτηση και στήριξη παλετών στα σημεία που θα σας 

υποδείξω(χρειάζομαι βοήθεια για αυτή τη δουλειά , ας με 

ενημερώσει ποιος ή ποιοι μπορούν να το κάνουν) 

 Καθαρισμός των ξύλων στο κιόσκι με πιεστικό και πέρασμα 

αυτού με λάδι (χρειάζομαι βοήθεια για αυτή τη δουλειά , ας με 

ενημερώσει ποιος ή ποιοι μπορούν να το κάνουν) 

 Ασβέστωμα των δέντρων γύρω από το κιόσκι(χρειάζομαι 

βοήθεια για αυτή τη δουλειά , ας με ενημερώσει ποιος ή ποιοι 

μπορούν να το κάνουν) 

 Συλλογή υλικών(ανακυκλώσιμων πάντα) για την γωνιά της 

κουζίνας αλλά και της γωνιάς μουσικής ή εικαστικών(δείτε τις 

σχετικές φωτογραφίες στο τέλος της επιστολής) 

 Το βάψιμο των παλετών θα το κάνουμε παρέα με τα παιδιά , 

αλλά και με γονείς που έχουν το χρόνο να βοηθήσουν, (θα 

σας ενημερώσω ποια μέρα για να τους φορέσετε πιο απλά 

ρούχα) 

Όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν σε χρόνο που εσείς 

μπορείτε και θα συνεννοούμαστε και καθημερινά. 

Τέλος μια ημέρα θα ήθελα να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για το 

καθάρισμα της αποθήκης. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία !! 

Με εκτίμηση η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Στεφανόβουνου-

Γαλανόβρυσης 

Γκουνέλα Χρύσα 



 

 

   

 


