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Σχολική Χρονιά 2019 -2020 
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2019 

Επικοινωνία (4): Παρακολούθηση Θεατρικής Παράστασης  
Αγαπητοί γονείς, 
Οι μαθητές της  Α,Β και Γ τάξης του σχολείου, την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019, θα 
παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση «Αισώπιανς» στο Θέατρο ‘Δέντρο’. Η παράσταση 
διοργανώνεται από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Λευκωσίας στα πλαίσια των πολιτιστικών του 
δραστηριοτήτων. Η ενημέρωση από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Λευκωσίας  για την ημέρα 
συμμετοχής του σχολείου έγινε σήμερα.   
 

Τα παιδιά θα είναι ντυμένα με τη σχολική τους στολή, όχι φόρμες και θα φέρουν κανονικά τις τσάντες 
τους με τα βιβλία που θα τους ζητήσουν οι δάσκαλοί τους από την προηγούμενη. Επιπλέον, τα παιδιά 
θα φέρουν μαζί τους μικρή τσαντούλα για το νερό και το σνακ τους. 

 
Τα παιδιά θα πληρώσουν για το κόμιστρο και την παράσταση €6.00. Τα παιδιά θα παραδώσουν το 
ακριβές ποσό στη δασκάλα τους μέχρι την Παρασκευή 1  Νοεμβρίου  2019. 

Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής 
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