ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ
Α. Η επίσημη γιορτή για το κλείσιμο της σχολικής περιόδου 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
21 Ιουνίου 2020 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.

Β. Σας σας καλούμε την Τετάρτη 11 Mαρτίου 2020 στον χώρο της ''ΦΩΤΕΙΝΗΣ'', σε μια ιδιαίτερη
επικοινωνία γονέων με τον κινησιοπαιδαγωγό και εκπαιδευτικό κο Καραϊσκο Λεωνίδα με θέμα :
"Πρωταθλητής Σπίτι μου".

Η εμπειρία επικοινωνίας του ομιλητή στη καριέρα του με πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών (από προνηπιακή κιόλας
ηλικία) αλλά και η επιρροή που έχει δεχτεί ο ίδιος κινούμενος στην εκπαίδευση και τον υψηλό αγωνιστικό
αθλητισμό μέσω των τομέων ευθύνης που έχει αναλάβει, θα βοηθήσουν στην εξερεύνηση τρόπων αποφόρτισης
της έντασης αλλά και δημιουργίας τρόπων αυθεντικής επικοινωνίας με τα παιδιά μας αλλά και με τον ίδιο μας
τον εαυτό.
Χωρίς αμφιβολία, θα είναι μια δημιουργική και παράλληλα χαλαρωτική ημέρα. Θα τον ακούσουμε, θα μας
ακούσει, θα γνωρίσουμε τεχνικές επικοινωνίας με τα παιδιά μας όπως χρησιμοποιούν και οι κορυφαίοι
προπονητές στο κόσμο για τα δικά τους παιδιά (αθλητές) και θα φωτίσουμε την ιερή καθημερινότητα μέσα στο
σπίτι.
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 Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020.
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Αν επιθυμείτε μια ατομική συνάντηση με την ψυχολόγο – ειδικό πρώιμης παρέμβασης, Ευαγγελία Κουφιδάκη
για θέματα που αφορούν τα παιδιά σας, θα βρίσκεται στο χώρο της “ΦΩΤΕΙΝΗΣ” τις εξής ημέρες:
Δευτέρα 09/03/20 09.30-12.30π.μ
Δευτέρα 16/03/20 09.30-12.30π.μ
Δευτέρα 23/03/20 08.00-11.00π.μ
Δευτέρα 30/03/20 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
05/03/20 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό.
ΠΕΜΠΤΗ
19/03/20 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό.
ΠΕΜΠΤΗ
26/03/20 για τα τμήματα προνηπιακό, νηπιαγωγείο.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Στις αρχές του μήνα Μαρτίου θα επισκεφθούμε την Παιδόπολη “Άγιος Ανδρέας” Θουκυδίδου 82, Άλιμος 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 4 Μαρτίου 2020 (ημέρα Τετάρτη) και στις 18 Μαρτίου 2020 (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 11 Mαρτίου 2020 (ημέρα Τετάρτη) , 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 23 Μαρτίου 2020 (ημέρα Δευτέρα) , θα επισκεφθεί τον χώρο της ''ΦΩΤΕΙΝΗΣ'' ο κουκλοθίασος της
θεατρικής ομάδας ''Ανέμη''. Οι μικροί μας μαθητές θα παρακολουθήσουν την παράσταση ''Η πριγκίπισσα
Ροζελίνα και ο βάτραχος'', όπου μέσα από τις περιπέτειες της ανατρεπτικής πριγκίπισσας διαφαίνεται η αξία της
αληθινής αγάπης.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6,50 ευρώ
Γ. Στις 30 Μαρτίου 2020 ( ημέρα Δευτέρα ) και 1 Απριλίου 2020 (ημέρα Τετάρτη) σας προσκαλούμε στις
18.30 μ.μ στον χώρο της ''ΦΩΤΕΙΝΗΣ'' για τη δραστηριότητα ''Ανοικτό Σχολείο'' !
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε έγκαιρα τηλεφωνικά τις δασκάλες των τμημάτων για την μέρα που
μπορείτε να παραστείτε.
Σας περιμένουμε, ντυθείτε άνετα, θα παίξουμε πολύ!!!
ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α. Στις 13 Μαρτίου 2020 (ημέρα Παρασκευή), θα επισκεφθούμε τη θεατρική σκηνή του Ηλία Καρελλά στο
θέατρο Κάππα, Κυψέλης 2, Αθήνα για να παρακολουθήσουμε την παράσταση ''Συρανό Ντε Μπερζεράκ''.
Στόχος της παράστασης είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την έννοια της διαφορετικότητας,
αποδεικνύοντας ότι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και τα δικαιώματα του άλλου, μα πάνω απ’ όλα η
ειλικρινής αγάπη, έχει τη δύναμη να μας μεταμορφώσει και να μας απελευθερώσει.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 09.30 π.μ
Στις 23 Μαρτίου 2020 (ημέρα Δευτέρα) , θα επισκεφθεί τον χώρο της ''ΦΩΤΕΙΝΗΣ'' ο κουκλοθίασος της
θεατρικής ομάδας ''Ανέμη''. Οι μαθητές μας θα παρακολουθήσουν την παράσταση ''Η πριγκίπισσα Ροζελίνα και
ο βάτραχος'', όπου μέσα από τις περιπέτειες της ανατρεπτικής πριγκίπισσας διαφαίνεται η αξία της αληθινής
αγάπης.
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6,50 ευρώ
Β.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Α. Στις 13 Μαρτίου 2020 (ημέρα Παρασκευή), οι μαθητές μας θα συμμετάσχουν σε ένα εργαστήρι
διαδραστικών παιχνιδιών με το φως, στηριγμένα στην ιστορία με τίτλο “Ο Μονίρο & το φως” . Μέσα από ένα
ταξίδι αναζήτησης, ο Μονίρο θα ανακαλύψει πολλά πράγματα για το φως, και τα παιδιά… ακόμα περισσότερα!
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 6 ευρώ
Β. Στις 18 Μαρτίου 2020 (ημέρα Τετάρτη) θα επισκεφθούμε το Ίδρυμα Ευγενίδου – Πλανητάριο, Λεωφόρος
Συγγρού 387. Στην προβολή με τίτλο ''Ο μυστηριώδης κύριος Τιλτ'' δυο αδέλφια προσπαθούν να
αναπαραστήσουν σωστά τις εποχές σε μία σχολική εργασία, αλλά κάτι πάει στραβά. Προσπαθώντας να
ανακαλύψουν το λάθος, ξεκινούν ένα συναρπαστικό ταξίδι πάνω, κάτω…. κι έξω από την Γη, με ξεναγό ένα
ρομπότ: τον μυστηριώδη κύριο Τιλτ. Άραγε θα μάθουν την πραγματική αιτία που προκαλεί τις εποχές του
χρόνου;
Οικονομική συμμετοχή ανά μαθητή: 3 ευρώ
Ώρα αναχώρησης: 10.20 π.μ
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία!
Με εκτίμηση
Από τη Διεύθυνση

