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Σχολική Χρονιά 2020-21

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020
Επικοινωνία (9):
Α) ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, Β) ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΟΛΗ,
Γ) ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ, Δ) ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ

Αγαπητά μας παιδιά, Αγαπητές μας οικογένειες,
Σας διαβιβάζω μήνυμα από το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου μας
αναφορικά με τρεις πολύ ευγενικές δράσεις, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων με την
παράκληση να συμβάλουμε στην επιτυχία τους.
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής
Α. Χριστουγεννιάτικο Ταχυδρομείο Δευτέρα 14/12/20 - Παρασκευή 18/12/20
Στο σχολείο μας, θα λειτουργήσουμε, 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 14 Δεκεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή
18 Δεκεμβρίου. Η διανομή θα γίνει την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 – τελευταία ημέρα πριν από τις
διακοπές - με φροντίδα του Μαθητικού Συμβουλίου
Β. Χριστουγεννιάτικη διάθεση και σχολική στολή Παρασκευή 18/12/20 - Τρίτη 22/12/20
Καθώς πλησιάζουν οι ημέρες των Χριστουγέννων, για να δώσουμε ακόμα πιο γιορτινή
διάθεση ανάμεσα στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο, τα παιδιά θα μπορούν
να φορούν ρούχα ελεύθερης επιλογής κατά τις τρεις τελευταίες ημέρες πριν από τις
διακοπές, από την Παρασκευή18/12/20 μέχρι και την Τρίτη 22/12/20.
Είναι σημαντικό, ακόμα και κατά τις ημέρες που θα υπάρχει ελεύθερη επιλογή, κάθε παιδί
να επιλέξει ενδυμασία που είναι κατάλληλη για τον σχολικό χώρο, αποφεύγοντας
υπερβολές και ακρότητες, δείχνοντας σεβασμό στη μαθητική ιδιότητα.
Χριστουγεννιάτικα καπέλα και διακοσμητικά στο κεφάλι μπορούν επίσης να φορεθούν.
Γ. Χριστουγεννιάτικο Δέντρο με στολίδι από κάθε παιδί Παρασκευή 18/12/20 - Τρίτη 22/12/20
Στο πλαίσιο των μαθημάτων, κάθε παιδί θα ετοιμάσει Χριστουγεννιάτικο Στολίδι,
αναγράφοντας σε αυτό, ΜΙΑ ΕΥΧΗ, ΟΝΟΜΑ, ΤΜΗΜΑ και θα το τοποθετήσει στο
Μεγάλο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του σχολείου.
Τα παιδιά από κάθε τμήμα θα τοποθετήσουν τα στολίδια τους τηρώντας τα μέτρα
ασφάλειας, σε χρόνο που θα επιλέξουν με τη δασκάλα τους εντός της εβδομάδας
Δευτέρα 14/12/20 μέχρι Παρασκευή 18/12/20.
Δ. Συλλογή βιβλίων (αγγλικών, γαλλικών, αραβικών) για παιδιά Λιβάνου μέχρι Παρασκευή 18/12/20
Εκδόθηκε χωριστή ανακοίνωση (10/12/20)
Από το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο
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