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Βύρωνας 07/10/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η
«Στη νέα μέθοδο πρωτόζωο λαβώνεσαι...» Ε.Κ.

ê Παρακαλούνται οι γονείς να ελέγχουν τα κεφαλάκια των παιδιών καθημερινά, διότι
παρουσιάστηκαν ψείρες και άλλα ζωύφια. Η ατομική υγιεινή είναι στις προτεραιότητες
των πολιτών του δυτικού κόσμου και απολύτως απαραίτητη για την ομαλή συμβίωση.
ê Στο σχολείο ξεκίνησε να λειτουργεί τμήμα της Σχολής Γονέων σε συνεργασία του
Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων με το Υπουργείο Παιδείας. Κάθε Πέμπτη στις 18,30 μ.μ. γίνονται οι διαλέξεις για τους γονείς με ευρεία θεματολογία. Η συμμετοχή μπορεί να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο.
ê Από σήμερα Παρασκευή 07/10/2011 ξεκινούν τα εργαστήρια (εξωσχολικές δραστηριότητες) που οργανώνει κάθε σχολική χρονιά ο Σύλλογος Γονέων για τους μαθητές
μας. Από τις 17,30 μέχρι τις 19,30 και κάθε Παρασκευή στους χώρους του σχολείου θα
πραγματοποιούνται παραδοσιακοί χοροί, θεατρικό εργαστήρι και εργαστήρι κεραμικής για
όσους μαθητές δήλωσαν συμμετοχή. Όποιοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να απευθύνονται στα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων.
ê Ο Σύλλογος Γονέων έχει στα χέρια του τα ονόματα των μαθητών που οι γονείς τους
υποχρεούνται να καταβάλλουν το ποσό της σίτισης για το ολοήμερο τμήμα. Παρακαλούνται οι γονείς να επικοινωνήσουν με την κ. Μαρία Κατσικάρη για να διευθετήσουν το
θέμα. Το σχολείο διευκρινίζει ό,τι: όσοι μαθητές μένουν από τις 14,00 μ.μ. που αρχίζει η
σίτιση και μετά, υποχρεούνται να συμμετέχουν στο κόστος, έστω και αν δεν έχουν μαζί
τους κανονικό φαγητό, διότι η συμμετοχή είναι μικρή και η χρηματοδότησή πολύ χαμηλή
για τον άνθρωπο που φροντίζει τους μαθητές τη συγκεκριμένη ώρα.
Παρακαλούνται οι γονείς, επίσης, που τα παιδιά τους σιτίζονται να ελέγχουν τα μπολ με
το φαγητό, να είναι ειδικά για φούρνους μικροκυμάτων και να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους
να τα επιστρέφουν, όπως και τα ρούχα, διότι σε λίγο θα ανοίξουμε κατάστημα με οικιακά
είδη και είδη ρουχισμού.
ê Εκτός από τα θεσμικά όργανα του σχολείου (Σύλλογος Γονέων, Δήμος κ.α.) τα οποία
προσφέρουν τη δύσκολη αυτή περίοδο στο σχολείο, υπάρχουν και γονείς οι οποίοι χωρίς να φαίνονται, παίρνουν τηλέφωνο, ενδιαφέρονται, ρωτούν για τις ανάγκες μας,
προσφέρουν υλικό και υπηρεσίες στο σχολείο, με ευχαρίστηση και ανώνυμα. Οφείλουμε να το κοινοποιήσουμε σε όλους, να δηλώσουμε ότι έχουμε κερδίσει πολλά από
αυτές τις προσφορές και να τους ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως, διότι η όποια προσφορά
και εξυπηρέτηση προς το σχολείο, επιστρέφει σαν όφελος σε όλους τους μαθητές του
σχολείου.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων

