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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14
η 

 

Το Σάββατο 06/02/2010 οι µαθητές των τάξεων Α’, Β’ και Γ’ στο πλαίσιο του 

προγράµµατος “10+Art” θα συνεργαστούν µε τον γλύπτη κ. ∆ηµήτρη Φωτίου 

της Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών, µε αντικείµενο κατασκευές από χαρτί.  Οι µαθητές θα 

έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν διακοσµητικά µοτίβα, αστέρια, λουλούδια 

κ.τ.λ. µε τα οποία στη συνέχεια θα διακοσµήσουν διάφορους χώρους. Η 

δραστηριότητα θα διαρκέσει από τις 10,00 π.µ. έως τις 12,00 µ.µ. και χρειάζεται οι 

µαθητές να έχουν µαζί τους το ψαλίδι τους, όχι µυτερό, αλλά να κόβει καλά. Επίσης, 

οι γονείς να φροντίσουν να συµπληρώσουν έγκαιρα τις δηλώσεις συµµετοχής, που θα 

δοθούν κατά τάξη, ώστε να γνωρίζουµε τον ακριβή αριθµό των µαθητών που θα 

λάβουν µέρος. Τα υπόλοιπα υλικά που θα χρειαστούν, θα τα προµηθεύσει το σχολείο.    

 

Την Πέµπτη 28/01/2010 οι µουσικοί της χορωδίας από το «Χαµόγελο του 

παιδιού» επισκέφθηκαν το σχολείο και µετά από ακρόαση επέλεξαν για 

περαιτέρω συµµετοχή στη χορωδία τους µαθητές: Κων/νο Παλαιολόγο, Αφροδίτη 

Κουσίδη, Ορφέα Λιάτσο, ∆ήµητρα Αποστόλου, Αλεξάνδρα Αγγελοπούλου, Ευγενία 

Τρόσκου, Μαρία Πίνα, ∆ηµήτρη Μπουλού, ∆ηµοσθένη Καλαϊτζή, Αρετή Μυλωνά, 

Ελίνα Φέγγαρη, Γεωργία Λαχανιώτη, Μιχάλη Ξιφαρά, Γιάννη Σιώτα, Αγγελική 

Κωσταβασίλη, Νίκο Καινούργιο, Μαριλένα Παπαγεωργίου, Χρήστο Κονόµη, Βασίλη 

Ξιφαρά, ∆άφνη Ξιφαρά, Κατερίνα Αστριτάκη, Ελένη Θανοπούλου, Σοφία Λιλή, 

Ευαγγελία Μπανάσιου, Σταµατία Λολούδα, Νίκο Παπαµατθεάκη, Ρεγγίνα 

Κοροβέλου, Ροδούλα Νικοπούλου, και Μαριτίνα Αναγνωστοπούλου. Ορισµένοι από 

τους µαθητές αυτούς ειδοποιήθηκαν για νέα ακρόαση την Κυριακή 31/01/2010, 

οι υπόλοιποι καλούνται για ακρόαση την άλλη Κυριακή 07/02/2010 στις 17,00 

µ.µ. στο χώρο του «Χαµόγελου» στον Καρέα. Παρακαλούνται οι γονείς των 

µαθητών για οποιαδήποτε συνεννόηση συµµετοχής ή όχι να επικοινωνήσουν µε το 

τηλ. 210-7609550 µε την κ. Κατερίνα Μπουτιέρου. 

 

Επίσης, κατά την ακρόαση οι µουσικοί από το «Χαµόγελο» διαπίστωσαν αρκετές 

δυνατότητες των µαθητών του σχολείου, ώστε να είναι δυνατή η δηµιουργία παιδικής 

χορωδίας εντός του σχολείου και δήλωσαν πρόθυµοι να βοηθήσουν σ’ αυτό. 

Καλείται ο Σύλλογος Γονέων αν θέλει να οργανώσει την παιδική χορωδία ως 

εξωσχολική δραστηριότητα στο σχολείο, να επικοινωνήσει µε τον µουσικό κ. 

Στέφανο Καρδιόλακα στα τηλ. του «Χαµόγελου» ή στο κινητό 6974751075.       

 

Τα πρωινά συνεχίζονται οι καθυστερήσεις των µαθητών µε την έναρξη του 

προγράµµατος του σχολείου. Παρακαλούνται οι γονείς να φροντίζουν την έγκαιρη 

προσέλευση των µαθητών, για την οµαλή λειτουργία του σχολείου. ∆εν αποτελεί 

δικαίωµα η καθυστέρηση, αλλά υποχρέωση η έγκαιρη προσέλευση στο πρόγραµµα.     
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Όσοι γονείς επιθυµούν να λαµβάνουν ειδοποιήσεις για τα νέα του σχολείου και 

τις ανακοινώσεις, µέσω mail, παρακαλούνται να στείλουν τις Ηλεκτρονικές τους 

∆ιευθύνσεις στην Η/∆ του σχολείου µε τα ονόµατά τους και το σχολείο θα 

φροντίσει να τους ενηµερώνει, αφού παρατηρούνται απώλειες κατά τη µεταφορά των 

ανακοινώσεων στο σπίτι. Επίσης, να µην ξεχνούν οι γονείς να ενηµερώνουν το 

σχολείο για οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων γίνεται κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους σε διευθύνσεις, τηλέφωνα ή τροποποίηση της οικογενειακής τους κατάστασης.  

 

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων 


