ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Καλοκαιρινή Γιορτή
Σας υπενθυμίζουμε ότι η επίσημη γιορτή για το κλείσιμο της σχολικής περιόδου 2017-2018 θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ. στη θεατρική σκηνή του Δημοτικού σχολείου
“ΔΕΛΑΣΑΛ” (Κυβέλης 19, Αλιμος). Όλα τα παιδιά που θα πάρουν μέρος στη γιορτή (προπρονηπιακό –
προνήπιο – νηπιαγωγείο) θα είναι ομοιόμορφα ντυμένα με στολές, τις οποίες θα φροντίσουμε έγκαιρα να σας
στείλουμε μαζί με την απόδειξη για το κόστος τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
α) Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες της εκδήλωσης, θα έχετε στην ενημέρωση του
αντίστοιχου μήνα.
β) Θα σας σταλεί επίσημη πρόσκληση.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Αν επιθυμείτε μια ατομική συνάντηση με τη σχολική ψυχολόγο Ευαγγελία Κουφιδάκη για θέματα που αφορούν τα
παιδιά σας, θα βρίσκεται στο χώρο της “ΦΩΤΕΙΝΗΣ” τις εξής ημέρες:
Δευτέρα 02/04/18 09.30-12.30π.μ
Δευτέρα 16/04/18 09.30-12.30π.μ
Δευτέρα 23/04/18 09.30-12.30π.μ
Δευτέρα 30/04/18 08.00-11.00π.μ
Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε λίγες μέρες νωρίτερα με τη Διεύθυνση του σχολείου για να
κλείνετε το ραντεβού σας.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Η παιδίατρος του σχολείου Γλύτση Άννα, θα βρίσκεται στο χώρο της "ΦΩΤΕΙΝΗΣ", τις εξής μέρες:
ΠΕΜΠΤΗ 05/04/18 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό.
ΠΕΜΠΤΗ 19/04/18 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό.
ΠΕΜΠΤΗ 26/04/18 για τα τμήματα προνηπιακό, νηπιαγωγείο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α. Στις 17 Απριλίου 2018 (ημέρα Τρίτη), και στις 25 Απριλίου 2018 (ημέρα Τετάρτη), θα επισκεφθούμε το
εργαστήρι μουσικών και καλλιτεχνικών σπουδών “ΕΚΦΡΑΣΙΣ”, Σταδίου 15, Ν.Σμύρνη.
Εκεί οι μικροί μας μαθητές θα παρακολουθήσουν και θα συμμετέχουν δημιουργικά στο μουσικοκινητικό
πρόγραμμα, “Μουσικούλες με τη Ρίκα”!
Οικονομική συμμετοχή για κάθε επίσκεψη ανά μαθητή: 5 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 9.50 π.μ.
Β. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν τα μικρά μας παιδάκια θα πάνε εκδρομή στην ύπαιθρο. Θα
επισκεφθούμε μία παιδική χαρά περιφραγμένη με πολύ πράσινο και ωραίες ξύλινες κατασκευές, που βρίσκεται
στον Άλιμο. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 και οι μικροί μας μαθητές,
χρήσιμο είναι, να φορούν ευκολοφόρετα ρούχα και αθλητικά παπούτσια. Το σχολείο θα φροντίσει για την
προστασία των παιδιών με αντηλιακή κρέμα.
Ώρα αναχώρησης: 9.50 π.μ

ΠΡΟΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ
Α. Στις 18 Απριλίου 2018 (ημέρα Τετάρτη) θα επισκεφθούμε το εργαστήρι μουσικών και καλλιτεχνικών
σπουδών “ΕΚΦΡΑΣΙΣ”, Σταδίου 15, Ν.Σμύρνη.
Εκεί οι μικροί μας μαθητές θα παρακολουθήσουν και θα συμμετέχουν δημιουργικά στο μουσικοκινητικό
πρόγραμμα, “Μουσικούλες με τη Ρίκα”!
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 5 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 9.50 π.μ.
Β. Στις 27 Απριλίου 2018 (ημέρα Παρασκευή), θα πραγματοποιηθεί εκδρομή εκπαιδευτικού χαρακτήρα στον
Εθνικό Κήπο. Οι μικροί μας μαθητές χρήσιμο είναι να φορούν ευκολοφόρετα ρούχα, αθλητικά παπούτσια και
καπέλο. Το σχολείο θα αναλάβει τη φροντίδα και προστασία των μαθητών με αντηλιακή κρέμα.
Ώρα αναχώρησης: 9.45 π.μ.

ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α. Στις 2 Απριλίου 2018 (ημέρα Δευτέρα) θα επισκεφθούμε τον παιδαγωγικό φορέα ''Αθλοπαιδεία'', Μεγάλου
του Γένους Σχολή 12, Άλιμος. Εκεί, οι μικροί μας μαθητές θα παρακολουθήσουν ένα πασχαλινό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα. Τα παιδιά θα μάθουν για την Ανάσταση του Χριστού, θα αναβιώσουν ήθη και έθιμα, θα φτιάξουν
ζύμη, θα πλάσουν λαζαράκια και στο τέλος θα φτιάξουν τη δική τους λαμπάδα!
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 7 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 9.50.μ.

Β. Στις 27 Απριλίου 2018 (ημέρα Παρασκευή), θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο ''Ελληνικό Παιδικό
Μουσείο'', Ρηγίλλης και Βασιλέως Γεωργίου Β', Αθήνα. Εκεί, οι μουσειοπαιδαγωγοί έχουν ετοιμάσει το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ''Ας μαγειρέψουμε στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας''.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 5 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.50.μ.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Α. Στις 2 Απριλίου 2018 (ημέρα Δευτέρα) θα επισκεφθούμε τον παιδαγωγικό φορέα ''Αθλοπαιδεία'', Μεγάλου
του Γένους Σχολή 12, Άλιμος. Εκεί, οι μικροί μας μαθητές θα παρακολουθήσουν ένα πασχαλινό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα. Τα παιδιά θα μάθουν για την Ανάσταση του Χριστού, θα αναβιώσουν ήθη και έθιμα, θα φτιάξουν
ζύμη, θα πλάσουν λαζαράκια και στο τέλος θα φτιάξουν τη δική τους λαμπάδα!
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 7 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 9.50.μ.

Β. Στις 20 Απριλίου 2018 (ημέρα Παρασκευή) θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο ''Πάρκο Σύγχρονης
Γλυπτικής Σκυρώνειο'', Γ. Λύρα 73, Κηφισιά. Μέσα σε έναν ελαιώνα 9.500 τ.μ με ροδιές, φλαμουριές, φοίνικες
και κυπαρίσσια έχουν στήσει τα έργα τους πρωτοπόροι γλύπτες από όλα τα μέρη της γης. Στο θαυμαστό αυτό
περιβάλλον τα νήπια καλούνται να ανακαλύψουν την τέχνη και τη φύση μέσα από μια εκπαιδευτική
δραστηριότητα, σχεδιασμένη από εκπαιδευτικούς και εικαστικούς, με τίτλο ''Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού''.
Στο τέλος του προγράμματος, τα νήπια θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν την εξοχή, κάνοντας πικ νικ.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.45.μ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας υπενθυμίζουμε ότι το μήνα Απρίλιο καταβάλλεται επιπλέον των μηνιαίων διδάκτρων και
το δεύτερο μισό της δωδέκατης δόσης.
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία
Με εκτίμηση,
η Διεύθυνση

