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Σχολική Χρονιά 2018-2019

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019

Επικοινωνία (38):

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (6 Μαρτίου 2019)
2. ΥΓΙΕΙΝΟ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (7 Μαρτίου 2019)
Αγαπητές οικογένειες,
Σας παρακαλώ ενημερωθείτε για δύο σημαντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες θα
λάβουν μέρος τα παιδιά στην εβδομάδα που ακολουθεί:
1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, τα παιδιά θα παρακολουθήσουν θεατρική παράσταση ως εξής:
Α, Β, Γ τάξεις: Η πεντάμορφη και το τέρας, (Σατιρικό Θέατρο)
Δ, Ε, ΣΤ τάξεις: Ο τυχερός Στρατιώτης, (Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου), Δημοτικό Θέατρο
Λευκωσίας
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 τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019.

2. ΥΓΙΕΙΝΟ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (7 Μαρτίου 2019)
Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, τα παιδιά θα παρακολουθήσουν ενημερωτικές ομιλίες για την αξία της
υγιεινής διατροφής και θα λάβουν υγιεινό πρόγευμα (σάντουιτς, με υλικά που συστήνεται να
παρέχονται στα παιδιά). Οι ομιλίες θα διοργανωθούν και θα πραγματοποιηθούν με φροντίδα της
Σχολιατρικής Υπηρεσίας και το πρόγευμα θα ετοιμαστεί και παραχωρηθεί από τον Σύνδεσμο Γονέων.
Το πρόγευμα θα παραχωρηθεί κατά το πρώτο διάλειμμα και τα παιδιά δε χρειάζεται να φέρουν
πρόσθετο πρόγευμα στο σχολείο. Την ίδια ημέρα θα προσφερθούν κανονικά το φρούτο και το γαλατάκι
στα παιδιά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ
Οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά ευχαριστούμε θερμά τα μέλη του Συνδέσμου Γονέων που ετοίμασαν τα
σουβλάκια κατά την ημέρα της Τσικνοπέμπτης (28/2/19) συμβάλλοντας στη χαρά της εορταστικής
ημέρας!
Κωνσταντίνος Μιχαήλ,
Διευθυντής

