ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας για τους μικρούς μας μαθητές. Σε κάθε τάξη θα βρεθεί ο τυχερός για το
έτος 2018, αλλά η νόστιμη πίτα και η μικρή γιορτή που θ΄ακολουθήσει θα απαλύνει την
απογοήτευση των υπολοίπων.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!!
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
Αγαπητοί μας γονείς,
Σας προσκαλούμε στο χώρο της "ΦΩΤΕΙΝΗΣ", για τη δεύτερη συνάντηση που αφορά τις
“Ανοιχτές συζητήσεις” με τη σχολική μας ψυχολόγο, Εύα Κουφιδάκη, τη Δευτέρα 28
Ιανουαρίου 2019, με θέμα:
'' Παιδική σεξουαλικότητα, αναγνώριση και διάκριση των δυο φύλων μέσα από την
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και εξέλιξη του μικρού παιδιού.''
Θεωρούμε τη παρουσία σας πολύ σημαντική. Παρακαλούμε, για την εύρυθμη διεξαγωγή της
συνάντησης, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας (τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα) έως
και την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019.
Σε περίπτωση ακύρωσης, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, ενημερώστε εγκαίρως
τη Διεύθυνση.
Ώρα προσέλευσης: 17.45
Ώρα έναρξης
: 18.00
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 μέρες:
Δευτέρα 07/01/19 09.30-12.30π.μ
Δευτέρα 14/01/19 08.00-11.00π.μ
Δευτέρα 21/01/19 09.30-12.30π.μ
Δευτέρα 28/01/19 09.30-12.30π.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 03/01/19 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό
ΠΕΜΠΤΗ 17/01/19 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό
ΠΕΜΠΤΗ 31/01/19 για τα τμήματα προνήπιο, νηπιαγωγείο

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά τον μήνα Δεκέμβριο το νηπιαγωγείο συμμετείχε
με επιτυχία στο κάλεσμα των Γιατρών του Κόσμου για το χτίσιμο ενός δέντρου από γάλα για τα
παιδιά όλου του κόσμου. Συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια για την
επόμενη μας δράση που θα πραγματοποιηθεί το Φεβρουάριο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Στις 16 Ιανουαρίου 2019 (ημέρα Τετάρτη), και στις 30 Ιανουαρίου 2019 (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 ΤΜΗΜΑ
ΤΕΣΤ ΑνΟμιΛο4
Α. Σας ενημερώνουμε ότι στις 15 Ιανουαρίου 2019 (ημέρα Τρίτη) και στις 18 Ιανουαρίου 2019
(ημέρα Παρασκευή), θα χορηγηθεί στα παιδιά ηλικίας 3,9 - 4,6 ετών το Τεστ ΑνΟμιΛο4 (τεστ
ανίχνευσης τυχόν διαταραχών ομιλίας και λόγου) από τις δασκάλες των τμημάτων τους. Για τα
αποτελέσματα του τεστ θα ενημερωθείτε στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το μήνα
Φεβρουάριο με τη λογοπεδικό μας, κ. Θεοδώρα Μπόντσιου (μέλος της ομάδας πρόληψης του
Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών).
Β. Στις 9 Ιανουαρίου 2019 (ημέρα Τετάρτη για την Α' ομάδα του Προπρονηπιακού
τμήματος) και στις 23 Ιανουαρίου 2019 (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
Γ. Στις 16 Ιανουαρίου 2019 (ημέρα Τετάρτη) θα επισκεφτούμε το ''Θέατρο Φούρνος''
Μαυρομιχάλη 168, Αθήνα. Εκεί οι μικροί μας μαθητές θα παρακολουθήσουν την παράσταση
'' Το αγόρι με τα μπλε μαλλιά'', μια ιστορία με πολύ τραγούδι για την αντιμετώπιση των φόβων
μας, τη διαφορετικότητα και τη δύναμη της φιλίας.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09:40 π.μ
ΤΕΣΤ ΑνΟμιΛο4

ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

Α. Σας ενημερώνουμε ότι στις 15 Ιανουαρίου 2019 (ημέρα Τρίτη) και στις 18 Ιανουαρίου 2019
(ημέρα Παρασκευή), θα χορηγηθεί στα παιδιά ηλικίας 3,9 - 4,6 ετών το Τεστ ΑνΟμιΛο4 (τεστ
ανίχνευσης τυχόν διαταραχών ομιλίας και λόγου) από τις δασκάλες των τμημάτων τους. Για τα
αποτελέσματα του τεστ θα ενημερωθείτε στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το μήνα
Φεβρουάριο με τη λογοπεδικό μας, κ. Θεοδώρα Μπόντσιου (μέλος της ομάδας πρόληψης του
Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών)
Β. Στις 11 Ιανουαρίου 2019 (ημέρα Παρασκευή) θα επισκεφθούμε το ''Ελληνικό Παιδικό
Μουσείο'', Βασιλέως Γεωργίου Β 19, Αθήνα. Εκεί οι μαθητές μας θα έχουν μια δημιουργική
απασχόληση από τις μουσειοπαιδαγωγούς με θέμα: "Από την αγορά στο πιάτο μου".
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 5 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 10:15 π.μ

Γ. Στις 25 Ιανουαρίου 2019 (ημέρα Παρασκευή) θα επισκεφθούμε το ''Θέατρο Κάππα'',
Κυψέλης 2, Αθήνα. Στην παράσταση ''Το αγόρι με τη βαλίτσα'', το θέατρο σκιών συναντά το
θέατρο και τη μουσική με στόχο να ευαισθητοποιήσει σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα, με
τρόπο συγκινητικό, αλλά και συχνά διασκεδαστικό.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6 ευρώ.
Ώρα αναχώρησης: 09:20 π.μ.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Α. Στις 9 Ιανουαρίου 2019 (ημέρα Τετάρτη), θα επισκεφθούμε το ''Μουσείο Πειραμάτων''
Θάλειας 3, Άγιος Δημήτριος. Εκεί τα νήπια θα παρακολουθήσουν το βιωματικό εκπαιδευτικό

πρόγραμμα ''Η μάγισσα Ξερόλα και το παραμύθι πειραμάτων '', ένα παραμύθι που μας βάζει
στον κόσμο της επιστήμης, όσο μικροί κι αν είμαστε.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 8 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09:30 π.μ
Β. Στις 18 Ιανουαρίου 2018 (ημέρα Παρασκευή) θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο ''Εθνικό
Θέατρο'', Πανεπιστημίου 48, Αθήνα. Εκεί, θα παρακολουθήσουμε την παράσταση ''Ο πρίγκιπας
και ο φτωχός'', ένα έργο για το τι συμβαίνει όταν ένας πρίγκιπας κι ένας φτωχός, που μοιάζουν
σαν δύο σταγόνες νερό, αποφασίζουν να αλλάξουν θέσεις.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09:10 π.μ
Γ. Στις 30 Ιανουαριου 2018 (ημέρα Τετάρτη) εορτή των Τριών Ιεραρχών, οι μαθητές του
νηπιαγωγείου θα παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της ενορίας μας,
Μεταμόρφωση του Σωτήρος όπου θα μπορούν και να μεταλάβουν.
Σημείωση: Η προσέλευση των νηπίων κατά την ημέρα αυτή θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί μέχρι τις 09.00.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία!
Με εκτίμηση
Από τη Διεύθυνση

