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Επικοινωνία (33): ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Β ,Ε ΚΑΙ ΣΤ ΤΑΞΗΣ 

 
Αγαπητές οικογένειες,  
 

Β τάξη 
Τα παιδιά της Β2 τάξης θα επισκεφθούν ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΙΓΑΙΑ στη Λευκωσία, την  
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου  2019. Κατά την επίσκεψή τους τα παιδιά θα παρακολουθήσουν το 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " Tι είναι τέχνη;".  
Κατά την επίσκεψη τα παιδιά θα φορούν σχολικές φόρμες και αθλητικά παπούτσια και να έχουν μαζί 
τους μικρή τσάντα για νερό και σνακ. Το διάλειμμα για πρόγευμα θα γίνει στο σχολείο στις 9.00πμ 
αντίστοιχα θα αναχωρήσουν με λεωφορείο. Τα παιδιά θα πληρώσουν για το λεωφορείο το ποσό των 
€3.00. Τα λεφτά να παραδοθούν στις δασκάλες των παιδιών μέχρι την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019. 
 

Ε τάξη 
Τα παιδιά της Ε τάξης θα επισκεφθούν ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΥΠΡΟΥ στη Λευκωσία την 
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 για να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Κατά την επίσκεψη τα παιδιά θα φορούν σχολικές φόρμες και αθλητικά παπούτσια και να έχουν μαζί 
τους μικρή τσάντα για νερό και σνακ. Το διάλειμμα για πρόγευμα θα γίνει στο σχολείο στις 9.00πμ 
αντίστοιχα θα αναχωρήσουν με λεωφορείο. Τα παιδιά θα πληρώσουν για το λεωφορείο το ποσό των 
€3.00. Τα λεφτά να παραδοθούν στις δασκάλες των παιδιών μέχρι την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019. 
 

Στ τάξη 
  

Τα παιδιά της Στ τάξης θα επισκεφθούν ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΥΠΡΟΥ στη Λευκωσία την 
Τρίτη  19  Φεβρουαρίου 2019 για να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Κατά την επίσκεψη τα παιδιά θα φορούν σχολικές φόρμες και αθλητικά παπούτσια και να έχουν μαζί 
τους μικρή τσάντα για νερό και σνακ. Η παρακολούθηση του προγράμματος θα γίνει από δύο ομάδες 
παιδιών. Το διάλειμμα για πρόγευμα θα γίνει στο σχολείο και στις 9.05πμ και 10.45πμ αντίστοιχα θα 
αναχωρήσουν με λεωφορείο.  Τα παιδιά θα πληρώσουν για το λεωφορείο το ποσό των €3.00. Τα λεφτά 
να παραδοθούν στις δασκάλες των παιδιών μέχρι την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2019. 
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