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Σχολική Χρονιά 2018-2019 
Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 

Επικοινωνία (13):  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ Δ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ 

Αγαπητές οικογένειες, 
 Στο πλαίσιο προσπάθειας για γνωριμία των παιδιών με αθλήματα και με στόχο την καλλιέργεια της 
αθλητικής ιδέας, τα παιδιά της Δ τάξης θα συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 
2018 μεταξύ των ωρών 9.00πμ και 12.30μ.μ. Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν στο Πολυπροπονητήριο 
Ευάγγελος Φλωράκης και συντονίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 
 Τα παιδιά θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες θα συντονίζονται από προπονητές που έρθουν 
από τις Ομοσπονδίες Αθλημάτων. Τα παιδιά θα φορούν ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΡΟΥΧΑ και ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ και θα έχουν μαζί 
τσαντούλα με σνακ, νερό και πετσετούλα για τον ιδρώτα. 
 Οι δασκάλες θα ενημερώσουν τα παιδιά για τα αναγκαία βιβλία και υλικά που θα έχουν μαζί τους. 
 
Τα παιδιά θα πληρώσουν 2 Ευρώ για το Λεωφορείο 
 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη θετική ανταπόκριση. 
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής 
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