ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, αφού σας ευχηθούμε το νέο έτος να
είναι ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ, σας ανακοινώνουμε το Πρόγραμμα των
σχολικών δραστηριοτήτων που έχουμε ήδη δρομολογήσει για τους πρώτους μήνες του
2018 :

1). Δευτέρα, 15-01-2018 και ώρα 6:00 έως και 8:30 μμ : Απογευματινή ενημέρωση όλων
των γονέων-κηδεμόνων από όλους τους καθηγητές επί τη λήξει του 1ου τετραμήνου. Τους
ελέγχους επίδοσης του 1ου Τετραμήνου θα μπορείτε να τους παίρνετε από τη Γραμματεία
του σχολείου την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 8:00-14:30.
2). Τρίτη, 30-1-2018 (Ημέρα των Τριών Ιεραρχών) : Εκκλησιασμός στον Ι.Ν. αγίου
Βασιλείου και μέσα στη θ. Λειτουργία θα γίνει εκδήλωση-ομιλίες για το «βίο και την
προσφορά των αγίων Τριών Ιεραρχών στην κοινωνία και στην Παιδεία». Εκείνη την ημέρα
οι μαθητές θα έρθουν στο σχολείο κανονικά αλλά χωρίς τσάντες. Μετά τον εκκλησιασμό θα
επιστρέψουμε στο σχολείο και θα ακολουθήσει η καθιερωμένη Κοπή της Βασιλόπιττας από
το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων προς τους μαθητές και Καθηγητές. Οι μαθητές θα
φύγουν για τα σπίτια τους γύρω στις 11:00΄. Εννοείται ότι μπορείτε να παραβρεθείτε κι
εσείς στον Ι. Ν. αγίου Βασιλείου (Χαριλάου).
3). Παρασκευή, 16-02-2018 και κατά τις ώρες 10:00-11:30 π.μ. : Η Φιλαρμονική του Δήμου
Θεσσαλονίκης, αποδέχτηκε την αίτησή μας και θα έρθει και στο δικό μας σχολείο για μια
δωρεάν Μουσική Παράσταση στο Γυμναστήριο του σχολείου. Τα μαθήματα θα γίνουν
κανονικά κατά τις ώρες πριν και μετά την παράσταση.
4). Παρασκευή, 9-03-2018 : Αναχώρηση με λεωφορείο της Χορωδίας μας (35 μαθητών)
για την Καρδίτσα και το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικών Χορωδιών, στο οποίο
συμμετέχουμε για πρώτη φορά και επιστροφή Σάββατο απόγευμα. Διανυκτέρευση στο
πολυτελές ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ.
5). ΠΡΟΣΟΧΗ : Έχουμε ήδη προγραμματίσει με την υπεύθυνη του εγκεκριμένου από το
Υπουργείο Παιδείας Πρόγραμμα του Πνευμονολόγου Καθηγητή κ. Μπεχράκη με τίτλο :
«Λέω όχι στο κάπνισμα» να επισκεφθούν το ΝΟΗΣΙΣ με δωρεάν λεωφορεία οι μαθητές
της Α΄ και Β΄ τάξης (κάθε τμήμα ξεχωριστά), για να το παρακολουθήσουν.
Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής του σχολείου

