ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στις 20 Ιουνίου 2018 (ημέρα Τετάρτη) θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για τους γονείς
του νηπιαγωγείου με θέμα: “Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό”.
Ομιλήτρια θα είναι η ψυχολόγος του σχολείου κα Εύα Κουφιδάκη.
Ώρα προσέλευσης: 18.15 – 18.25
Ώρα έναρξης:
18.30'

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» τίς εξής μέρες:
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ

04/06/18
11/06/18
18/06/18
25/06/18

09.30- 12.30
09.30- 12.30
09.30- 12.30
08.00- 11.00

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
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ

07/06/18 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό
14/06/18 για τα τμήματα προνηπιακό, νηπιαγωγείο
21/06/18 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Η τελευταία δράση αλληλεγγύης για το σχολικό έτος 2017 – 2018 θα πραγματοποιηθεί
στις 8 Ιουνίου 2018 όπου θα παραδώσουμε είδη ρουχισμού και τα παιχνίδια που έχουμε
συγκεντρώσει τους τελευταίους μήνες. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας
και ευχόμαστε να είμαστε όλοι υγιείς και δυνατοί για να συνεχίσουμε το κοινωνικό μας
έργο και του χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Καλοκαιρινή Γιορτή
Η επίσημη γιορτή για το κλείσιμο της σχολικής περιόδου 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00 στη θεατρική σκηνή του Δημοτικού
σχολείου “ΔΕΛΑΣΑΛ”.
Την ημέρα της εκδήλωσης τα παιδιά των τμημάτων:
Προπρονηπιακό - Προνήπιο - Νηπιαγωγείο, θα προσέλθουν στο θέατρο ντυμένα,
σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δώσουν οι δασκάλες των τμημάτων.
Ώρα προσέλευσης στο θέατρο:
10.10' – 10.40'
Ώρα συγκέντρωσης των μαθητών στα παρασκήνια: 10.50'
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι θα υπάρχει επαγγελματίας φωτογράφος που θα καλύψει
την γιορτή (φωτογραφία – DVD).
Σας παρακαλούμε θερμά να μην εμποδίζετε την επαγγελματική φωτογράφηση της
σχολικής μας γιορτής , πλησιάζοντας τη θεατρική σκηνή, καθώς και να έχετε τα κινητά
σας τηλέφωνα σε μορφή λειτουργίας τέτοια ώστε να μην αποσπάται η προσοχή των
παιδιών. Η κατανόησή σας θα συμβάλλει στην επιτυχή πραγματοποίηση αυτής της
εκδήλωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
A. Oι στολές θα σας παραδοθούν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, μαζί με την
απόδειξη για το κόστος τους.
Β. Την Τετάρτη 20 Ιουνίου, την Πέμπτη 21 Ιουνίου και την Παρασκευή 22 Ιουνίου
2018 θα πραγματοποιηθούν οι πρόβες της σχολικής μας γιορτής, στην αίθουσα του
“ΔΕΛΑΣΑΛ” από τις 10.00 έως 13.30.
Για τον λόγο αυτό θα παρακαλούσαμε η προσέλευση των μαθητών που έρχονται με τους
γονείς τους τις ημέρες αυτές, να γίνει το αργότερο έως τις 09.15
Γ. Την ημέρα της σχολικής γιορτής, τα παιδιά θα παραδοθούν στους γονείς, μετά το
πέρας της εκδήλωσης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ
Α. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Εργαστήρι Μουσικών και Καλλιτεχνικών
σπουδών, Έκφρασις η υπεύθυνη των προγραμμάτων Μαρία Λαμπιδώνη και η ομάδα της
μας προσκαλεί σε ένα Ανοικτό Αυτοσχεδιαστικό Βιωματικό μάθημα, στον χώρο του
''Έκφρασις'', Σταδίου 15, Νέα Σμύρνη. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία με την ενεργό
συμμετοχή γονέων και παιδιών να διασκεδάσουμε μέσω μουσικών παιχνιδιών,
απολαμβάνοντας τη σχέση με το παιδί μας και την ομάδα αλλά και γνωρίζοντας το
ιδιαίτερο μουσικό σύστημα του ''Έκφρασις''.
Σας περιμένουμε :
- Στις 02 Ιουνίου 2018 ( ημέρα Σάββατο) και ώρα 16.45' – 17.45' (α' ομάδα) και 18.00'
– 19.00' (β' ομάδα) για το Μεταβρεφικό τμήμα.
Β. Κατά τον μήνα Ιούνιο θα πραγματοποιηθούν εκδρομές για τις οποίες θα ενημερωθείτε

με ηλεκτρονικό μήνυμα δυο ημέρες νωρίτερα.
Γ. Στις 27 Ιουνίου 2018 (ημέρα Τετάρτη), κατά την παραλαβή των παιδιών από το
σχολείο και από το σχολικό λεωφορείο, θα δοθούν στους γονείς οι εκπαιδευτικές
εργασίες και οι χειροτεχνίες που δημιούργησαν τα παιδιά καθ' όλη τη σχολική χρονιά

ΠΡΟΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Εργαστήρι Μουσικών και Καλλιτεχνικών
σπουδών, Έκφρασις η υπεύθυνη των προγραμμάτων Μαρία Λαμπιδώνη και η ομάδα της
μας προσκαλεί σε ένα Ανοικτό Αυτοσχεδιαστικό Βιωματικό μάθημα, στον χώρο του
''Έκφρασις'', Σταδίου 15, Νέα Σμύρνη. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία με την ενεργό
συμμετοχή γονέων και παιδιών να διασκεδάσουμε μέσω μουσικών παιχνιδιών,
απολαμβάνοντας τη σχέση με το παιδί μας και την ομάδα αλλά και γνωρίζοντας το
ιδιαίτερο μουσικό σύστημα του ''Έκφρασις''.
Σας περιμένουμε:
• Στις 02 Ιουνίου 2018 ( ημέρα Σάββατο) και ώρα 19.00' – 20.00' για το
Προπρονηπιακό τμήμα.
Β. Κατά τον μήνα Ιούνιο θα πραγματοποιηθούν εκδρομές για τις οποίες θα
ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα δυο ημέρες νωρίτερα.
Γ. Στις 27 Ιουνίου 2018 (ημέρα Τετάρτη), κατά την παραλαβή των παιδιών από το
σχολείο και από το σχολικό λεωφορείο, θα δοθούν στους γονείς οι εκπαιδευτικές
εργασίες και οι χειροτεχνίες που δημιούργησαν τα παιδιά καθ' όλη τη σχολική χρονιά .

ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α. Στις 15 Ιουνίου 2018 (ημέρα Παρασκευή), θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη
εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο
“Κέντρο διάσωσης θαλάσσιων χελωνών - Αρχέλων”, που βρίσκεται στην Τρίτη Μαρίνα
Γλυφάδας.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 4 ευρώ

Ώρα αναχώρησης: 10.00 π.μ
Β. Στις 28 Ιουνίου 2018 (ημέρα Πέμπτη), θα πραγματοποιηθεί εκδρομή εκπαιδευτικού
χαρακτήρα στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά. Οι μικροί μας μαθητές θα έχουν την
ευκαιρία για άθληση, παιχνίδι και ψυχαγωγία. Χρήσιμο είναι τα παιδιά να φορούν
ευκολοφόρετα ρούχα, αθλητικά παπούτσια και καπέλο. Το σχολείο θα αναλάβει τη
φροντίδα και προστασία των μαθητών με αντιηλιακή κρέμα.

Γ. Στις 27 Ιουνίου 2018 (ημέρα Τετάρτη), κατά την παραλαβή των παιδιών από το
σχολείο και από το σχολικό
λεωφορείο, θα δοθούν στους γονείς οι εκπαιδευτικές εργασίες και οι χειροτεχνίες που
δημιούργησαν όλη τη σχολική χρονιά .

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Α. Στις 1 Ιουνίου 2018 (ημέρα Παρασκευή), θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο
''Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης΄΄, Κόδρου 9, Πλάκα. Εκεί τα νήπια θα έχουν μια
δημιουργική απασχόληση από τις μουσειοπαιδαγωγούς με θέμα: ''Mόνος ή μοναδικός,
διαφορετικότητα ή ρατσισμός;''.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 3 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 10.00 π.μ
Β. Τουρνουά Σκακιού.
Τα παιδιά του νηπιαγωγείου θα ολοκληρώσουν τα μαθήματα σκακιού της σχολικής
περιόδου 2017-2018
συμμετέχοντας στο 3ο Τουρνουά Σκακιού της “ΦΩΤΕΙΝΗΣ” που θα διεξαχθεί την
Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
και ώρα 10.30-13.30 στο χώρο του σχολείου χωρίς την παρουσία των γονέων. Τα νήπια
θα αγωνιστούν
σε 4 διαφορετικούς αγώνες διάρκειας 20 λεπτών, ακολουθώντας όλους τους κανόνες και
με αυστηρή επιτήρηση!!
Τα παιδιά θα επιδιώξουν να κατακτήσουν ένα από τα τρία μετάλλια της κατηγορίας τους
(αγόρια-κορίτσια).
Στο τέλος του τουρνουά θα απονεμηθούν σε όλους αναμνηστικά δώρα για τη συμμετοχή
και την προσπάθειά τους
σε 4 διαφορετικούς αγώνες διάρκειας 20 λεπτών, ακολουθώντας όλους τους κανόνες και
με αυστηρή επιτήρηση!!
Τα παιδιά θα επιδιώξουν να κατακτήσουν ένα από τα τρία μετάλλια της κατηγορίας τους
(αγόρια-κορίτσια).
Στο τέλος του τουρνουά θα απονεμηθούν σε όλους αναμνηστικά δώρα για τη συμμετοχή
και την προσπάθειά τους
Δ. Στις 28 Ιουνίου 2018 (ημέρα Πέμπτη) θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της
''ΦΩΤΕΙΝΗΣ'' Ανοικτά Μαθήματα, για τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Σκοπός είναι να
γνωρίσουν οι γονείς τον τρόπο διδασκαλίας αυτών των μαθημάτων και να καμαρώσουν
για την πρόοδο των παιδιών τους.
Το πρόγραμμα έχει ώς εξής:
Ώρα προσέλευσης : 18.30
1. ΓAΛΛIKA
: 18.45 – 19.15
2. ΑΓΓΛΙΚΑ
: 19.30 – 20.30
3. ΜΟΥΣΙΚΗ
: 19.30 – 20.30
Στο τέλος των Ανοικτών Μαθημάτων θα παραλάβετε το φάκελο με τις εκπαιδευτικές
εργασίες, τα βιβλία και τις χειροτεχνίες που δημιούργησαν τα παιδιά, καθ' όλη τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Ε. Στις 29 Ιουνίου 2018 (ημέρα Παρασκευή), θα επισκεφθούμε το κτήμα ''Magic
Garden'' που βρίσκεται Ηλία Καραγιάννη 2 – 4, Ραφήνα. Θα προηγηθεί η ξενάγηση στο
κτήμα και στη συνέχεια θα συναντήσουμε και θα καμαρώσουμε τα 6 μικροσκοπικά
αλογάκια της φιλανθρωπικής οργάνωσης ''Gentle Carousel''. Tα νήπια θα έχουν την

ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη ζωή στη φύση και στο στάβλο και θα τελειώσουν
την περιήγησή τους κάνοντας βόλτα με τα γλυκύτατα πόνυ. Στο τέλος μας περιμένει
ακόμα μια έκπληξη όπου θα ξαποστάσουμε - κάνοντας πικ νικ στη φύση!
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 7 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.30 π.μ
Από τη Διεύθυνση

