ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί μας γονείς,
Α.
Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 στο χώρο της “ΦΩΤΕΙΝΗΣ” σε
μια συνάντηση με τη λογοπεδικό μας Θεοδώρα Μπόντσιου (μέλος της ομάδας πρόληψης του
Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών). Στη συνάντηση αυτή θα συζητηθούν θέματα που αφορούν
την εξέλιξη του λόγου στην παιδική ηλικία και θα ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του τεστ
ΑνΟμιΛο4 (τεστ ανίχνευσης τυχόν διαταραχών ομιλίας και λόγου) που χορηγήθηκε στα παιδιά
ηλικίας 3,9 - 4,6 ετών την Τρίτη 15 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019.
Θεωρούμε σημαντική την παρoυσία σας ανεξαρτήτως από την ηλικία και το γλωσσικό επίπεδο των
παιδιών σας.
Ώρα προσέλευσης: 18.45
Ώρα έναρξης:
19.00
Η παρουσία των παιδιών την ημέρα της προγραμματισμένης συνάντησης δεν επιτρέπεται.

Β.
Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019, θα διεξαχθεί στο χώρο της “ΦΩΤΕΙΝΗΣ” ομιλία
με τον ψυχολόγο της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ελληνικής Αστυνομίας , Νίκο
Σταματογιάννη με θέμα:
«Παιδοφιλία και παιδική σεξουαλική κακοποίηση: Τι είναι και πώς μπορούμε να
προστατεύσουμε τα παιδιά»
Η διάλεξη έχει στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το θέμα της παιδοφιλίας, της παιδικής
σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης και να προτείνει μεθόδους πρόληψης και προστασίας.
Ώρα προσέλευσης: 17. 50
Ώρα έναρξης:
18.00
Η παρουσία των παιδιών την ημέρα της προγραμματισμένης συνάντησης δεν επιτρέπεται.
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 04/02/19
09.30-12.30π.μ
Δευτέρα 11/02/19
08.00-11.00π.μ
Δευτέρα 18/02/19
08.00-11.00π.μ
Δευτέρα 25/02/19
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
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ

07/02/19 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό
21/02/19 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό
28/02/19 για τα τμήματα προνηπιακό, νηπιαγωγείο

ΙΩΣΕΙΣ
Θεωρούμε ότι είναι προς όφελος όλων μας σε κάθε περίπτωση ασθένειας του παιδιού
(εμπύρετη κατάσταση, γρίπη, ίωση γαστρεντερίτιδας κ.λ.π.) να εξαντλείτε τα περιθώρια
παραμονής του παιδιού στο σπίτι. Έτσι αποφεύγουμε την ανακύκλωση της ασθένειας και τη
διάδοση στα υπόλοιπα παιδιά. Επίσης μην παραλείπετε να υπενθυμίζετε στα παιδιά να τηρούν τους
κανόνες ατομικής υγιεινής στο σπíτι, óπως ακριβώς συμβαíνει και στο σχολεíο. Σας ευχαριστούμε
για την κατανόηση και την καλή συνεργασία και ευχόμαστε ο υπόλοιπος χειμώνας να κυλήσει με
λιγότερες ιώσεις.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Η επόμενη δράση αλληλλεγγύης θα πραγματοποιηθεί τέλος Φεβρουαρίου. Θα επισκεφθούμε
την ενορία του Δήμου μας, τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
Συγκεντρώνουμε λάδι, καφέ, ζάχαρη καθώς και είδη υγιεινής (αφρόλουτρα, σαμπουάν κτλ.).
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Στις 6 Φεβρουαρίου 2019 (ημέρα Τετάρτη) και στις 20 Φεβρουαρίου 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
Α. Στις 13 Φεβρουαρίου 2019 (ημέρα Τετάρτη για την Α' ομάδα του Προπρονηπιακού
τμήματος) και στις 27 Φεβρουαρίου 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 ανά μαθητή: 5 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.50 π.μ
Β. Στις 8 Φεβρουαρίου 2019 (ημέρα Παρασκευή) θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη
εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο εργαστήρι ''Μαιρηβή'', Σαχτούρη 4, Πλατεία Κουμουνδούρου στου
Ψυρρή.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
α) Κουκλοθεατρική παράσταση ''Οι τρεις χιονάνθρωποι''.
β) Ξενάγηση στους χώρους του εργαστηρίου.
γ) Έκθεση κούκλας.

Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 8 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.45 π.μ

Γ.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2019 (ημέρα Τρίτη) 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
ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α. Στις 8 Φεβρουαρίου 2019 (ημέρα Παρασκευή) θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη εκπαιδευτικού
χαρακτήρα στο εργαστήρι ''Μαιρηβή'', Σαχτούρη 4, Πλατεία Κουμουνδούρου στου Ψυρρή.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
α) Κουκλοθεατρική παράσταση ''Οι τρεις χιονάνθρωποι''.
β) Ξενάγηση στους χώρους του εργαστηρίου.
γ) Έκθεση κούκλας.

Οικονομική συμμετοχή για κάθε παιδί: 8 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.45 π.μ

Β.
Στις 15 Φεβρουαρίου 2019 ( ημέρα Παρασκευή), θα επισκεφθούμε το ''Εργαστήρι
Πηλού'', Μπιζανίου 29, Άλιμος. Η επίσκεψη έχει στόχο τα παιδιά να προσεγγίσουν ένα αρχέγονο
υλικό, τον πηλό και στη συνέχεια να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ''Μικροί
αγγειοπλάστες''. Στο τέλος του προγράμματος ο κάθε μαθητής, θα ζωγραφίσει το δικό του χαρταετό
από πηλό, όπου θα ψηθεί στον ειδικό φούρνο και θα το παραλάβουμε λίγες μέρες αργότερα.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 9 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.45 π.μ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Α. Στις 8 Φεβρουαρίου 2019 (ημέρα Παρασκευή) θα παρακολουθήσουμε το Θέατρο Σκιών
''Το σπίτι του Καραγκιόζη'' του Ηλία Καρελλά, στο Μέγαρο Μουσικής ( παιδική σκηνή Β', φουαγιέ
ισογείου.)
Οικονομική συμμετοχή για κάθε παιδί: 6 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.30 π.μ

Β. Στις 25 Φεβρουαρίου 2019 (ημέρα Δευτέρα), θα επισκεφθούμε το Ευγενίδειον Πλανητάριο,
387 Λεωφόρος Συγγρού, Παλαιό Φάληρο. Εκεί, θα παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα ''Lucia – το
μυστικό των πεφταστεριών'' ,μια συναρπαστική ιστορία ενός φιλικού αρκούδου από τον Βόρειο
Πόλο στο τάξιδι του στο Διάστημα πάνω στο αυτοσχέδιο διαστημόπλοιό του, το Polaris.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 3 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 10.00 π.μ

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία!
Με εκτίμηση
Από τη Διεύθυνση

