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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18η
Η ενηµέρωση των γονέων για την πρόοδο των µαθητών και τη βαθµολογία του
3ου τριµήνου θα γίνει, όπως αποφασίστηκε, µε την εξής σειρά:
- Τρίτη 16/03/2010 στις 12,30 µ.µ. ενηµέρωση της Α’ τάξης.
- Τρίτη 16/03/2010 στις 12,30 µ.µ. ενηµέρωση της Β’ τάξης.
- Τρίτη 16/03/2010 στις 12,30 µ.µ. ενηµέρωση της ∆’1 τάξης (κ. Κυραγιάννη).
- Τρίτη 16/03/2010 στις 10.45-12,30 µ.µ. ενηµέρωση της ∆’2 τάξης (κ.
Νικολουδάκη).
- Πέµπτη 18/03/2010 στις 12,30 µ.µ. ενηµέρωση της Γ’ τάξης.
- Πέµπτη 18/03/2010 στις 12,30 µ.µ. ενηµέρωση της Ε’ τάξης.
- Πέµπτη 18/03/2010 στις 13,15 µ.µ. ενηµέρωση της ΣΤ’ τάξης.
- Η ενηµέρωση από την καθηγήτρια των αγγλικών κ. Κων/να Φούκα θα γίνει
την Τρίτη 18/03/2010 στις 12,30 µ.µ.
Την Παρασκευή 19/03/2010 οι µαθητές της Γ’ τάξης θα συνεργαστούν µε τη
πολυβραβευµένη συγγραφέα κ. Αγγελική Βαρελά σχετικά µε το συλλογικό έργο
«Ο πράσινος Κουµπαράς». Όσοι από τους µαθητές θελήσουν να προµηθευτούν το
βιβλίο την ηµέρα εκείνη, θα µπορούν στην τιµή των 6,00 ευρώ.
Τη ∆ευτέρα 22/03/2010 οι µαθητές της Α’ τάξης θα συνεργαστούν µε τη
συγγραφέα κ. Ελένη Σβορώνου σχετικά µε το βιβλίο της «Ηλεκτρικές Ιστορίες»
από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Η συνεργασία των µαθητών αφορά την επαφή µε
τη συγγραφέα και τη συζήτηση σε θέµατα οικολογίας.
Το σχολείο, όπως κάθε χρόνο, συµµετέχει στο Παιδικό Φεστιβάλ του ∆ήµου
Βύρωνα, το οποίο θα ξεκινήσει στις 25 Απριλίου 2010 και θα λήξει στις 09
Μαΐου 2010. Το θέµα του Φεστιβάλ είναι «η Τέχνη στην Εκπαίδευση». Οι
ακριβείς ηµεροµηνίες θα ανακοινωθούν µε την έκδοση του προγράµµατος. Φέτος
το σχολείο θα παρουσιάσει:
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1. Την παράσταση «Ο µικρός πρίγκιπας» του Αντουάν Ντε Σαιντ-Εξυπερύ
µε τους µαθητές του Νηπιαγωγείου, και την επιµέλεια της κ. Κων/νας Τσιαντή
και του κ. Χάρη Αρώνη.
2. Την ταινία κινουµένων σχεδίων «Το κοµµατάκι που λείπει», µε τους
µαθητές της ΣΤ’ τάξης και µε την επιµέλεια της κ. Βενετίας Χατζηνικολάου
και τη συνεργασία του εικαστικού κ. Μηνά Μηλιαρά. Το κόστος των εξόδων
για την ταινία αυτή έχει αναλάβει ο Σύλλογος Γονέων.
3. Την παράσταση «Οι νάνοι του Γκνού» του Ουµπέρτο Έκο, από τους
µαθητές της Γ’ τάξης και µε την επιµέλεια της κ. ∆έσποινας Τελόγλου.
4. Τη θεατρική παράσταση «Εχθροί εξ’ αίµατος» του ΑΡΚΑ, µε µαθητές του
σχολείου και του 3ου Γυµνασίου Βύρωνα και µε την επιµέλεια του κ. Κων/νου
Καρακαλπάκη – Καρρά.
Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων
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