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Σχολική Χρονιά 2018-2019

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
Επικοινωνία (15): «Υιοθετήστε» μια οικογένεια τα Χριστούγεννα (Δευτέρα 3/12/2018 - Παρασκευή 7/12/2018)
Αγαπητές οικογένειες,
Το σχολείο μας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων στο πλαίσιο της Εβδομάδας
Εθελοντισμού και εν όψει των Χριστουγέννων, συμμετέχει στην εκστρατεία του Παγκύπριου Συντονιστικού
Συμβούλιου Εθελοντισμού «Υιοθετήστε» μια οικογένεια τα Χριστούγεννα . Η εκστρατεία έχει στόχο να μην μείνει
καμία οικογένεια και κανένα παιδί, χωρίς τα απαραίτητα που βοηθούν να νιώσουν τη χαρά των Χριστουγέννων.
Πρωταρχικός μας στόχος είναι να φροντίσουμε οικογένειες που βρίσκονται στο δικό μας σχολείο και στη
συνέχεια, αν υπάρχει δυνατότητα, θα ικανοποιήσουμε ανάγκες άλλων οικογενειών στην ευρύτερη κοινότητα.
Η δράση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 3/12/2018, με παραχώρηση ειδών ως ακολούθως:
Α΄ - Β΄ τάξεις: μακαρόνια, ρύζι, όσπρια, ξηροί καρποί, μπισκότα, δημητριακά.
Γ΄ - Δ΄ τάξεις: λάδι, κονσέρβες, σάλτσα ντομάτας, σοκολάτες, παξιμάδια, γάλα διαρκείας.
Ε΄- Στ΄ τάξεις: υγρά καθαρισμού, σκόνες πλυσίματος, καινούρια βιβλία και επιτραπέζια παιγνίδια.
Εκτός από τα πιο πάνω, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε δωροκουπόνι από υπεραγορά ή κατάστημα
ειδών ένδυσης.
Η εκστρατεία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7/12/2018. Τα πιο πάνω είδη θα συγκεντρώνονται σε
ειδικά κιβώτια που θα βρίσκονται στην είσοδο του σχολείου. Τα δωροκουπόνια θα μαζεύονται από τις και τους
υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του κάθε τμήματος.
Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκριση όλων μας, για να νιώσουμε όλοι τη χαρά της προσφοράς.
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής
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