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Σχολική Χρονιά 2018-2019

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Επικοινωνία (51)
Αγαπητές οικογένειες, σας παρακαλώ ενημερωθείτε για δύο σημαντικές δραστηριότητες:
1. ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ
Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, όλα τα παιδιά του σχολείου θα λάβουν μέρος σε κοινό εκκλησιασμό με
την ευκαιρία της έλευσης της εορτής της Ανάστασης. Όσα παιδιά το επιθυμούν μπορούν επίσης να
λάβουν μέρος στο Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας.
Τα παιδιά των Α, Β, και Γ τάξεων θα μεταφερθούν στην εκκλησία με λεωφορείο και τα παιδιά των
μεγαλύτερων τάξεων θα μεταβούν στην εκκλησία με τα πόδια.
2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019, τα παιδιά των Α, Β, Γ τάξεων θα παρακολουθήσουν θεατρική
παράσταση « ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ», από τη θεατρική ομάδα ΜΑΣΚΑΡΙΝΙ. Η παράσταση θα παρουσιαστεί
στην αίθουσα π/χ του σχολείου μας και τα παιδιά θα πληρώσουν το ποσό των €3.00. Το κείμενο του έργου
υπογράφει ο Πέτρος Κονόμου. Την αυθεντική μουσική έγραψε ο Στυλιανός
Πασχαλινές διακοπές: Τα παιδιά θα βρίσκονται σε διακοπές από τη Δευτέρα 22 Απριλίου μέχρι και την
Παρασκευή 3 Μαΐου. Τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019.
Ευχόμαστε σε όλες τις οικογένειες να έχουν μια ευχάριστη οικογενειακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των
διακοπών. Καλή Ανάσταση!
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής
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