ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Στις 20 Δεκεμβρίου 2018 (ημέρα Πέμπτη), με χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μια ζεστή
σοκολάτα θα υποδεχτούμε τον Άγιο Βασίλη που θα έρθει όπως πάντα με πολλές εκπλήξεις.
Ύστερα, θα συγκεντρωθούμε στον πολυχώρο δραστηριοτήτων όπου θα μας περιμένουν οι
δασκάλες της ''ΦΩΤΕΙΝΗΣ'' οι οποίες θα μας έχουν ετοιμάσει ένα χριστουγεννιάτικο θεατρικό –
έκπληξη!
Η εκδήλωση αυτή δεν θα έχει επίσημο χαρακτήρα για τους γονείς, γιατί κατά την ημέρα αυτή η
λειτουργία του σχολείου θα είναι κανονική.
Το φωτογραφικό υλικό της γιορτής θα το επιμεληθούν οι δασκάλες των τμημάτων και θα σας
αποσταλεί αργότερα.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Αν επιθυμείτε μια ατομική συνάντηση με τη σχολική ψυχολόγο Εύα Κουφιδάκη για θέματα που
αφορούν τα παιδιά σας, θα βρίσκεται στο χώρο της “ΦΩΤΕΙΝΗΣ” τις εξής μέρες
ΔΕΥΤΕΡΑ 03/12/18
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/12/18
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/12/18
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/12/18

09.30-12.30 π.μ
08.00- 11.00 π.μ
09.30 – 12.30 π.μ
09.30- 12.30 π.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
06/12/18 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό.
ΠΕΜΠΤΗ
20/12/18 για τα τμήματα προνηπιακό, νηπιαγωγείο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/12/18 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου θα επισκεφθούμε τον
Φιλανθρωπικό Οργανισμό για την Πολύτεκνη και Τρίτεκνη Οικογένεια '' Θεόφιλος'' στην
περιοχή του Γκύζη για να παραδώσουμε όλα όσα γενναιόδωρα προσφέρατε τον
τελευταίο καιρό.
Στις 14 Δεκεμβρίου 2018 θα ανταποκριθούμε στο κάλεσμα των Γιατρών του Κόσμου,
συμμετέχοντας στο χτίσιμο ενός ιδιαίτερου χριστουγεννιάτικου δέντρου στα Προπύλαια του
Πανεπιστημίου.
Συγκεντρώνουμε : γάλατα εβαπορέ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Στις 5 Δεκεμβρίου 2018 (ημέρα Τετάρτη), και στις 19 Δεκεμβρίου 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 συμμετάσχουν δημιουργικά
στο μουσικοκινητικό πρόγραμμα, “Μουσικούλες με τη Ρίκα”!
Οικονομική συμμετοχή για κάθε επίσκεψη ανά μαθητή: 5 ευρώ
Ώρα αναχώρησης : 09.50 π.μ
ΠΡΟΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ
Α. Στις 7 Δεκεμβρίου 2018 (ημέρα Παρασκευή) θα επισκεφθούμε το Εργαστήρι Τέχνης και
Πολιτισμού ''Ένεκα Παιδείας'', Κολοκοτρώνη 42, Αργυρούπολη. Εκεί, η ομάδα του
Εργαστηρίου θα μας παρουσιάσει το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο παραμύθι '' Τα χριστούγεννα
του Σκρούτζ'' σε μια πρωτότυπη διασκευή που δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να γίνουν και
οι ίδιοι πρωταγωνιστές.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6 ευρώ
Ώρα αναχώρησης : 10.00 π.μ
Β. Στις 11 Δεκεμβρίου 2018 (ημέρα Τρίτη για την Α' ομάδα του Προπρονηπιακού τμήματος)
και στις 12 Δεκεμβρίου 2018 (ημέρα Τετάρτη για την Β΄ ομάδα του Προπρονηπιακού
τμήματος), θα επισκεφθούμε το εργαστήρι μουσικών και καλλιτεχνικών σπουδών
“ΕΚΦΡΑΣΙΣ”, Σταδίου 15, Ν.Σμύρνη.
Οικονομική συμμετοχή για κάθε επίσκεψη ανά μαθητή: 5 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.50 π.μ

ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ
Α. Αγαπητοί μας γονείς,
Σας ενημερώνουμε οτι η ώρα προσέλευσης στο “Ανοικτό Σχολείο” και για τις δυο ημέρες
(Τρίτη 11/12, Τετάρτη 12/12) είναι 09.55.
Σε περίπτωση που έρθετε μετά την έναρξη του προγράμματος που θα γίνει στις 10.00, θα πρέπει
νε περιμένετε την αλλαγή δραστηριότητας για να ενταχθείτε στην ομάδα.
Σας περιμένουμε, ντυθείτε άνετα, θα παίξουμε πολύ!!!
Β. Στις 7 Δεκεμβρίου 2018 (ημέρα Παρασκευή) θα επισκεφθούμε το Εργαστήρι Τέχνης και
Πολιτισμού ''Ένεκα Παιδείας'', Κολοκοτρώνη 42, Αργυρούπολη. Εκεί, η ομάδα του
Εργαστηρίου θα μας παρουσιάσει το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο παραμύθι '' Τα χριστούγεννα
του Σκρούτζ'' σε μια πρωτότυπη διασκευή που δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να γίνουν και
οι ίδιοι πρωταγωνιστές.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6 ευρώ
Ώρα αναχώρησης : 10.00 π.μ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Α. Αγαπητοί μας γονείς,
Σας ενημερώνουμε οτι η ώρα προσέλευσης στο “Ανοικτό Σχολείο” και για τις δυο ημέρες
(Τρίτη 11/12, Τετάρτη 12/12) είναι 09.55.
Σε περίπτωση που έρθετε μετά την έναρξη του προγράμματος που θα γίνει στις 10.00, θα πρέπει
νε περιμένετε την αλλαγή δραστηριότητας για να ενταχθείτε στην ομάδα.
Σας περιμένουμε, ντυθείτε άνετα, θα παίξουμε πολύ!!!
Β. Στις 7 Δεκεμβρίου 2018 (ημέρα Παρασκευή) θα επισκεφθούμε το Εργαστήρι Τέχνης και
Πολιτισμού ''Ένεκα Παιδείας'', Κολοκοτρώνη 42, Αργυρούπολη. Εκεί, η ομάδα του
Εργαστηρίου θα μας παρουσιάσει το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο παραμύθι '' Τα χριστούγεννα
του Σκρούτζ'' σε μια πρωτότυπη διασκευή που δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να γίνουν και
οι ίδιοι πρωταγωνιστές.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6 ευρώ
Ώρα αναχώρησης : 10.00 π.μ
Γ. Στις 14 Δεκεμβρίου 2018 (ημέρα Παρασκευή) θα επισκεφθούμε ''Το σπίτι των
παραμυθιών'' Ιωσήφ των Ρωγών 11 και Λεμπέση, Ακρόπολη. Εκεί θα παρακολουθήσουν μια
παράσταση με αναμέτρηση καλού και κακού, περιπέτεια και κινδύνους και τελικά με ηθική
δικαίωση. Μετά την παράσταση, κάθε μικρός μαθητής θα μεταμορφωθεί σε αφηγητής που
κατασκευάζει και εικονογραφεί το δικό του βιβλίο τσέπης με τους ήρωες έτσι όπως τους ''είδε''
με τα μάτια της φαντασίας του.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 5 ευρώ.
Ώρα αναχώρησης: 10.00 π.μ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σας ενημερώνουμε ότι το μήνα Δεκέμβριο καταβάλλεται επιπλέον των
μηνιαίων διδάκτρων η 1η δόση για το μήνα Αύγουστο (μισός
μήνας).
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία
Με εκτίμηση,
Από τη Διεύθυνση

