ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Γ’ –ΣΤΥΛΙΑΝΟY ΛΕΝΑ
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Σχολική Χρονιά 2018-2019

Αγαπητές οικογένειες,

Δευτέρα , 20 Μαΐου 2019

Επικοινωνία (58): ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Γ ΤΑΞΗΣ

Τα παιδιά της Γ’ τάξης θα επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο της Χοιροκοιτίας, στα πλαίσια της
ενασχόλησής τους με την ιστορία του τόπου μας. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24
Μαΐου 2019. Μετά την επίσκεψη τα παιδιά θα μεταβούν στο κοινοτικό πάρκο Ζυγίου.
Τα παιδιά θα φορούν μακρύ τζιν (για προστασία από χόρτα και έντομα), αθλητικά παπούτσια (για
περπάτημα), φανέλα κοντομάνικη της επιλογής τους και να έχουν μαζί τους μικρή τσάντα για 2
παγούρια νερό και σνακ. Λόγω καιρικών συνθηκών το καπέλο και αντηλιακό είναι επίσης απαραίτητα. Τα
παιδιά θα αναχωρήσουν η ώρα 7.45π.μ ΑΚΡΙΒΩΣ και θα επιστρέψουν η ώρα 1.05μ.μ. και θα πληρώσουν
για το λεωφορείο το ποσό των €6.00. Τα λεφτά να παραδοθούν στις δασκάλες μέχρι την Τετάρτη 22
Μαΐου 2019.
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής
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