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Βύρωνας 13/11/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6η
ê Την Πέμπτη 17/11/2011 από τις 09,00 π.μ. έως τις 10,00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί
στο σχολείο η γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου και μετά όλοι οι μαθητές θα
σχολάσουν. Υπεύθυνοι για τη γιορτή είναι οι μαθητές της Ε΄ τάξης. Η συμμετοχή όλων
των μαθητών στη γιορτή είναι υποχρεωτική. Το ολοήμερο τμήμα δεν θα λειτουργήσει.
ê Από το Κέντρο Υγείας του Δήμου Βύρωνα, όπως κάθε χρόνο έρχεται οδοντίατρος
για προληπτική εξέταση και ενημέρωση των παιδιών για τη στοματική υγιεινή.
Παρακαλούνται οι γονείς των τάξεων που πήραν τη σχετική δήλωση, να την επιστρέψουν συμπληρωμένη θετικά ή αρνητικά, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία εξέτασης.
ê Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο πραγματοποιείται ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, μπαταριών, λαμπτήρων και παλιών φωτιστικών. Παρακαλούνται οι γονείς
να ενισχύουν τη συνείδηση ανακύκλωσης των παιδιών τους, ώστε το σχολείο να είναι
χρήσιμο στην κατεύθυνση αυτή.
ê Ενημερώνουμε ότι δύο ακόμα Ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα ξεκίνησαν να λειτουργούν στην περιοχή Δάφνης και Υμηττού, δωρεάν για την πρόληψη, αξιολόγηση και
αποκατάσταση προβλημάτων λόγου, μάθησης και σχολικής ένταξης για τους μαθητές
των σχολείων και των οικογενειών τους. Τηλ. επικοινωνίας: 9706922, 9713875 και
7650882, από 13,00 μ.μ. έως 21,00 μ.μ. κ. Γαλανοπούλου Κατερίνα και Έλενα Βέγγερ.
ê Την Τρίτη 29/11/2011 θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο επίσκεψη αντιπροσωπείας των Ελλήνων Παραολυμπιονικών, οι οποίοι στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας
για τα άτομα με αναπηρία (3 Δεκεμβρίου), θα ενημερώσουν τους μαθητές και θα γίνουν δραστηριότητες. Η επαφή αυτή έχει στόχο την ευαισθητοποίηση για τους ανθρώπους αυτούς και το ρόλο τους στο κοινωνικό σύνολο και την πατρίδα.
ê Στις 12/12/2011 και 19/12/2011 Δευτέρες, θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο δύο
διαλέξεις για τους γονείς με θέματα: «Η δυσλεξία δεν είναι εμπόδιο στη μάθηση»
και «Συγκρούσεις: διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στο οικογενειακό περιβάλλον». Τις διαλέξεις θα πραγματοποιήσει η κ. Κατερίνα Φίλη, Ειδική Παιδαγωγός, Ψυχολόγος, Πτυχιούχος του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών με μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή. Θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων

