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Σχολική Χρονιά 2018-2019

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Επικοινωνία (17): Α. Φιλανθρωπικό Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι και
Β. Χριστουγεννιάτικο Ταχυδρομείο
Αγαπητές μας οικογένειες,
Σας διαβιβάζω μήνυμα από το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου μας
αναφορικά με δύο πολύ ευγενικές δράσεις κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και
παρακαλώ να συμβάλουμε στην επιτυχία τους.
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής
Α. Φιλανθρωπικό Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι
Πλησιάζουν Χριστούγεννα! Γιορτή αγάπης και προσφοράς. Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο
του Σχολείου μας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τους Εκπαιδευτικούς, αποφάσισε να
διοργανώσει ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΑΚΙ την Τέταρτη 19 Δεκεμβρίου 2018. Τα έσοδα
από το παζαράκι θα διατεθούν για τις ανάγκες των μαθητών του σχολείου ή και για άλλους
φιλανθρωπικούς σκοπούς, που θα αποφασίσει το Κεντρικό Mαθητικό Συμβούλιο σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου και το Σύνδεσμο Γονέων.
Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε όσα παιδιά θέλουν και μπορούν να φέρουν:
• Μεταχειρισμένα βιβλία και παιχνίδια,
• CD,
• DVD,
• Μικροαντικείμενα (π.χ φωτογραφοθήκες, Χριστουγεννιάτικα στολίδια, κασετίνες κ.ά),
• Τσάντες και
• Άλλα αξεσουάρ (π.χ. γάντια, κασκόλ, καπέλα κ.ά).
Τα πιο πάνω πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να παραδοθούν στον προθάλαμο του
σχολείου (δίπλα από το γραφείο της γραμματείας) το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 17/12/2018.
Β. Χριστουγεννιάτικο Ταχυδρομείο
Στο σχολείο μας, θα λειτουργήσουμε, επίσης, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ.
Τα παιδιά μπορούν να ετοιμάσουν τις κάρτες τους, χειροποίητες ή και έτοιμες από
την αγορά, και να τις ρίξουν στο κουτί κάτω από το δέντρο του σχολείου, αφού
γράψουν σε φάκελο ΚΑΘΑΡΑ το όνομα και το τμήμα του παιδιού προς το οποίο θα
στείλουν τις ευχές τους. Κάρτες μπορούν να στείλουν και στους εκπαιδευτικούς ή και
σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Κάθε παιδί μπορεί να ετοιμάσει όσες
κάρτες θέλει. Το κουτί θα βρίσκεται κάτω από το δέντρο, από τη Δευτέρα 10
Δεκεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου.
Η διανομή θα γίνει την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου – τελευταία ημέρα πριν από τις διακοπές - με φροντίδα
του Μαθητικού Συμβουλίου
Από το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

