ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ
Α. Η επίσημη γιορτή για το κλείσιμο της σχολικής περιόδου 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 στις 11.00 π.μ στη θεατρική σκηνή του Δημοτικού Σχολείου
"ΔΕΛΑΣΑΛ" (Κυβέλης 19, Άλιμος). 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.
Σημείωση:
α) περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες της εκδήλωσης θα έχετε στην
ενημέρωση του αντίστοιχου μήνα,
β) θα σας σταλεί επίσημη πρόσκληση.
ΘΕΜΑ : ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Β. Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 .στον χώρο της ''ΦΩΤΕΙΝΗΣ'' σε μια
επιμορφωτική διάλεξη με την εκπαιδεύτρια πρώτων βοηθειών Ειρήνη Νικάκη με θέμα:
''Xορήγηση πρώτων βοηθειών, εξοπλισμός οικιακού φαρμακείου και πρόληψη
ατυχημάτων''.
Ώρα προσέλευσης: 17.50
Ώρα έναρξης: 18.00
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 15 Μαρτίου 2019.
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 04/03/19
Δευτέρα 18/03/19

09.30-12.30π.μ
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:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/03/19 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό.
ΠΕΜΠΤΗ 21/03/19 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό.
ΠΕΜΠΤΗ 28/03/19 για τα τμήματα προνηπιακό, νηπιαγωγείο.

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΡΙΕΣ
Στις 7 Μαρτίου 2019 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 11.00 θα πραγματοποιηθεί το αποκριάτικο
γλέντι στο χώρο της “ΦΩΤΕΙΝΗΣ”. Οι δασκάλες έχουν ετοιμάσει πρωτότυπα παιχνίδια με το
δικό τους ξεχωριστό τρόπο για να δώσουν μία διαφορετική μορφή ψυχαγωγίας και διασκέδασης
στο πάρτυ της αποκριάς.
Την ημέρα αυτή μπορείτε να στείλετε ντυμένα τα παιδιά με τις αποκριάτικες στολές τους, για να
χαρούν όλα μαζί τις απόκριες, όπως ακριβώς ταιριάζει στο έθιμο. Το φωτογραφικό υλικό της
γιορτής θα το επιμεληθούν οι δασκάλες των τμημάτων και θα σας αποσταλεί αργότερα.
Σημείωση: Η εκδήλωση αυτή δεν θα έχει επίσημο χαρακτήρα για τους γονείς.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 θα επισκεφθούμε την ενορία του Δήμου μας, τον Ιερό Ναό
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος για να προσφέρουμε τα αγαθά που συγκεντρώσαμε τις τελευταίες
εβδομάδες.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας!
Η επόμενη δράση αλληλλεγγύης θα πραγματοποιηθεί κατά τον μήνα Απρίλιο. Θα ενημερωθείτε
εντός των επόμενων ημερών με ηλεκτρονικό μήνυμα για τον φορέα που θα επισκεφθούμε καθώς
και για τα είδη που θα συγκεντρώσουμε για τη δράση.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Στις 6 Μαρτίου 2019 (ημέρα Τετάρτη) και στις 20 Μαρτίου 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 ανά μαθητή για κάθε επίσκεψη: 5 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.50 π.μ

ΠΡΟΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΘΕΜΑ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Α. Στις 4 Μαρτίου 2019 ( ημέρα Δευτέρα για την Α΄ ομάδα) και 5 Μαρτίου 2019 (ημέρα Τρίτη
για την Β' ομάδα) σας προσκαλούμε στις 18.30 μ.μ στον χώρο της ''ΦΩΤΕΙΝΗΣ'' για την
αποφοίτηση των παιδιών από τη σχολή Μαγείας!
Βάλτε κάτι μαγικό και άνετο και ελάτε να γίνουμε όλοι παιδιά και να μας βοηθήσετε να
ολοκληρώσουμε το μαγικό φίλτρο κατά της ''ασχήμιας''!
B. Στις 6 Μαρτίου 2019 (ημέρα Τετάρτη), εν όψει των εορτασμών της Αποκριάς, θα
επισκεφθεί το σχολείο μας η θεατρική ομάδα ΣυνΚίνησις για να πραγματοποιήσει και να μας
διασκεδάσει με ένα διαδραστικό, εικαστικό πρόγραμμα με θέμα ''Ο Τσάρλι Τσάπλιν και ο
παλιάτσος σε περιπέτειες''. Ο Τσάρλι Τσάπλιν ψάχνει να βρει τη φωνή του μέσα από τα
συναισθήματα των παιδιών με τα οποία θα συμμαχήσει οδηγώντας τα σε αστείες περιπέτειες με
μοναδικό σκοπό το γέλιο!
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 5 ευρώ
Γ. Στις 18 Μαρτίου 2019 (ημέρα Δευτέρα), θα παρακολουθήσουμε τη θεατρική παράσταση ''Η
Δόνα Τερηδόνα και το μυστικό της γαμήλιας τούρτας'', η οποία διασκεδάζει και εμπνέει μικρούς
και μεγάλους να αγαπήσουν περισσότερο την οδοντόβουρτσά τους. Την παράσταση θα
παρακολουθήσουμε στον νεοκλασικό χώρο ''Παραμυθοχώρα'', Αναπαύσεως 14 και Τυρταίου –
Μέτς.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6 ευρώ

Ώρα αναχώρησης: 09.45 π.μ

Δ. Στις 13 Mαρτίου 2019 (ημέρα Τετάρτη για την Α' ομάδα του Προπρονηπιακού τμήματος)
και στις 19 Μαρτίου 2019 (ημέρα Tρίτη 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
ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α. Στις 1 Μαρτίου 2019 (ημέρα Παρασκευή), θα παρακολουθήσουμε τη θεατρική παράσταση
''Δυο ξεροκέφαλες κουτάλες'' , στο Τρένο στο Ρουφ, Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως , Ρουφ. Η
φιλία, ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η αξία της συνεργασίας είναι θέματα που θίγονται
στην παράσταση αυτή μέσα από την περιπέτεια δυο μαγείρων που προσπαθούν να κάνουν έναν
βασιλιά να ξαναβρει την όρεξη του για φαγητό και κουβέντα.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 10.00 π.μ
Β. Στις 6 Μαρτίου 2019 (ημέρα Τετάρτη), εν όψει των εορτασμών της Αποκριάς, θα

επισκεφθεί το σχολείο μας η θεατρική ομάδα ΣυνΚίνησις για να πραγματοποιήσει και να μας
διασκεδάσει με ένα διαδραστικό, εικαστικό πρόγραμμα με θέμα ''Ο Τσάρλι Τσάπλιν και ο
παλιάτσος σε περιπέτειες''. Ο Τσάρλι Τσάπλιν ψάχνει να βρει τη φωνή του μέσα από τα
συναισθήματα των παιδιών με τα οποία θα συμμαχήσει οδηγώντας τα σε αστείες περιπέτειες με
μοναδικό σκοπό το γέλιο!

Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 5 ευρώ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Α. Στις 6 Μαρτίου 2019 (ημέρα Τετάρτη), εν όψει των εορτασμών της Αποκριάς, θα
επισκεφθεί το σχολείο μας η θεατρική ομάδα ΣυνΚίνησις για να πραγματοποιήσει και να μας
διασκεδάσει με ένα διαδραστικό, εικαστικό πρόγραμμα με θέμα ''Ο Τσάρλι Τσάπλιν και ο
παλιάτσος σε περιπέτειες''. Ο Τσάρλι Τσάπλιν ψάχνει να βρει τη φωνή του μέσα από τα
συναισθήματα των παιδιών με τα οποία θα συμμαχήσει οδηγώντας τα σε αστείες περιπέτειες με
μοναδικό σκοπό το γέλιο!
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 5 ευρώ
Β. Στις 15 Μαρτίου 2019 (ημέρα Παρασκευή) θα επισκεφθούν τον χώρο της ''ΦΩΤΕΙΝΗΣ''
δυο αρχιτέκτονες για να μας παρουσιάσουν στο πλαίσιο του προγράμματος ''Zoomology'' το
θέμα ''Ηρωες και Αφηγητές''. Με άξονα την Αρχιτεκτονική και μέσα από το τρίπτυχο
''Σκέφτομαι – Σχεδιάζω – Κατασκευάζω'' διερευνούμε γενικές έννοιες της γεωμετρίας, των
φυσικών μορφών και του προσανατολισμού στον χώρο.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 8 ευρώ

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

