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Σχολική Χρονιά 2018-2019 
Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018 

Επικοινωνία Διευθυντή (8γ)  
 

Θέμα: Σχολική Εκδρομή στην εκκλησία Αγνοουμένων (Αγ. Αλεξάνδρου) (Ε και Στ τάξεις) 
Αγαπητοί γονείς, 
Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, τα παιδιά των Ε΄  και Στ΄ τάξεων θα πραγματοποιήσουν  εκπαιδευτική 
εκδρομή στην εκκλησία Αγνοουμένων στα πυργά Η μεταφορά των παιδιών θα γίνει με λεωφορεία. 
Μετά την επίσκεψη, τα παιδιά θα ξεκουραστούν στο εστιατόριο Bennigans στην ακτή Μακένζυ, όπου και 
θα χαρούν φαγητό το οποίο θα πάρουν από το σπίτι ή θα αγοράσουν από το εστιατόριο.  
Όσα παιδιά επιθυμούν να παραγγείλουν φαγητό από το εστιατόριο, θα πρέπει να συμπληρώσουν την πιο 
κάτω δήλωση και να φέρουν το ακριβές ποσό μέχρι την Τετάρτη 7/11/18. 
Το κέντρο προσφέρει φαγητό στις πιο κάτω τιμές: 
 

 Χάμπουρκερ με πατάτες     €4.50 
  Κοτομπουκιές (chicken nuggets) 
 με πατάτες        €4.50 

 
Όλα τα ποτά θα διατίθενται προς €1.00 και τα παιδιά θα τα πληρώνουν κατά την αγορά. 
 

Την ημέρα της εκδρομής θα γίνει συγκέντρωση στην αίθουσα η ώρα 7:45 π.μ. και στις  8:00 π.μ. θα 
αναχωρήσουμε για τον προορισμό μας. Θα επιστρέψουμε στο σχολείο στις 1:05 μ.μ. 

 
Τα παιδιά μπορούν να ντυθούν με ρούχα ελεύθερης επιλογής και αθλητικά παπούτσια, κατάλληλα για 
εκδρομή – ΟΧΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ. Η μεταφορά κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ακριβών 
αντικειμένων δεν επιτρέπεται. 
 
Η καντίνα του σχολείου μας θα είναι ανοικτή για να εξυπηρετήσει όσα παιδιά θέλουν πριν από την 
αναχώρηση.  
 
Τα παιδιά θα πληρώσουν για το λεωφορείο  €5.00 και  επιπλέον το φαγητό – εφόσον το επιθυμούν 
 
Οικογένειες με 3 παιδιά στο σχολείο μας θα πληρώσουν μόνο το κόμιστρο για δύο παιδιά. 

Κώστας Μιχαήλ 
Διευθυντής 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Γ’ –ΣΤΥΛΙΑΝΟY ΛΕΝΑ 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ  9/11/18 

 
Ονοματεπώνυμο παιδιού: ………………………………………………………………… Τάξη: …………. 

Είδος φαγητού το οποίο επιθυμώ να έχει το παιδί μου στην εκδρομή (Σημειώστε  στο κουτί) 
 

 
 Χάμπουρκερ με πατάτες & σαλάτα    €4.50 
  Κοτομπουκιές (chicken nuggets) 
 με πατάτες        €4.50 
 

Ποσό: …………………………………………. 
Ονοματεπώνυμο γονέα: ………………………………………………………Υπογραφή: ………………………………… 


