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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10
η 

 

Την Τετάρτη 09/12/2009 οι µαθητές των τάξεων ∆’1 και ∆’2 συναντήθηκαν και 
συνεργάστηκαν µε την παιδίατρο κ. Μαρία Χατζάρα για θέµατα σχετικά µε τη γρίπη 
και τα µέτρα πρόληψης, λόγω των προγραµµάτων υγείας που εκπονούνται από τους 
εκπαιδευτικούς των τάξεων. 
 

Την Τετάρτη 09/12/2009 αντιπροσωπία των µαθητών του σχολείου µας επέδωσε 
τις κάρτες διαµαρτυρίας για την κλιµατική αλλαγή και τη συνδιάσκεψη της 
Κοπεγχάγης, όλων των µαθητών, στην αντιπροσωπία του ελληνικού κοινοβουλίου 
µετά από πρόσκληση της WWF µε την οποία είχαµε συνεργαστεί. 
 

Το Σάββατο 12/12/2009 από τις 10,30 π.µ. µέχρι τις 12,30 µ.µ. όλοι µαζί µαθητές 

και γονείς ευτυχισµένοι, υπό τους ήχους µελωδιών, µε παραµυθένια φαντασία και µε 
συνοδεία γλυκισµάτων, θα δηµιουργήσουν εικαστικά χριστουγεννιάτικα στολίδια από 
φυσικά υλικά, µε την καθοδήγηση του Συλλόγου Γονέων.    
 

Τη ∆ευτέρα 14/12/2009 οι µαθητές του Νηπιαγωγείου, της Α’ και Β’ τάξης θα 
παρακολουθήσουν στο θέατρο του σχολείου «Ιάκωβος Καµπανέλλης», τη θεατρική 
παράσταση µε δραστηριότητες και θεατρικό παιχνίδι, «Οικονοµία ή οικολογία» µια 
οικολογική περιπέτεια, από «το Μικρό Θέατρο». Το κόστος συµµετοχής είναι 5 $ για 
κάθε µαθητή.   

Τη ∆ευτέρα 14/12/2009 στο πλαίσιο του προγράµµατος «10+Art» θα συνεχιστεί µε 
τον  εικαστικό κ. Νικόλαο Γυφτάκη, η κατασκευή κούκλας – µαριονέτας για τους 
µαθητές των τάξεων Β’ και Γ’. 
 

 
  

Η ενηµέρωση των γονέων για την πρόοδο των µαθητών και την ανακοίνωση 

της βαθµολογίας του α’ τριµήνου θα γίνει, όπως αποφασίστηκε, µε την εξής 

σειρά: 

- Τρίτη 15/12/2009 στις 13,15 µ.µ. ενηµέρωση και βαθµοί της ΣΤ’ τάξης. 

- Τρίτη 15/12/2009 στις 11,00-13,15 µ.µ. ενηµέρωση και βαθµοί της ∆΄2 

τάξης (κ. Μ. Νικολουδάκη). 

- Τετάρτη 16/12/2009 στις 12,30 µ.µ. ενηµέρωση των τάξεων Α’ και Β’. 

- Πέµπτη 17/12/2009 στις 13,15 µ.µ. ενηµέρωση και βαθµοί της τάξης ∆’1 

(κ. Π. Κυραγιάννη). 

- Πέµπτη 17/12/2009 στις 13,15 µ.µ. ενηµέρωση και βαθµοί της Γ’ και Ε’ 

τάξης. 
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Την Πέµπτη 17/12/2009 οι µαθητές των τάξεων ∆’1 και ∆’2 θα συναντηθούν, θα 
συνοµιλήσουν και θα κατασκευάσουν χριστουγεννιάτικα δώρα µε συγγραφέα από τις 
εκδόσεις «Ακρίτα». Η συνάντηση θα επικεντρωθεί κυρίως στην επαφή και στις 
δραστηριότητες. Περισσότερες λεπτοµέρειες θα υπάρξουν σε συνεννόηση µε τους 
δασκάλους των τµηµάτων.  
 
Την Παρασκευή 18/12/2009 θα γίνει εκκλησιασµός όλων των µαθητών και 
παρακαλούµε να προετοιµαστούν όλοι όσοι θέλουν να κοινωνήσουν. 
 

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων 


