
σοστό των παιδιών διενερ-

γεί το τεστ στο σχολείο, 

οπότε δε χρειάζεται να 

γίνει οποιοσδήποτε άλλος 

έλεγχος.  Όσα παιδιά διε-

νεργούν το τεστ εκτός σχο-

λείου, παρακαλούμε όπως 

αυτό γίνεται κάθε Τετάρτη 

για να συμβαδίζουν με τα 

υπόλοιπα παιδιά και να 

είναι πιο πρακτικός ο 

έλεγχος.   

 

 

Έγκαιρη προσέλευση των 

παιδιών στο σχολείο 

 Με λύπη μας παρατηρού-

με ότι πολλά παιδιά αργο-

πορούν το πρωί με αποτέ-

λεσμα σε ορισμένες τάξεις 

να έρχονται παιδιά μέχρι 

τις 8:00 ή και αργότερα.  

Αυτό διαταράσσει την εύ-

ρυθμη λειτουργία της τά-

ξης  και παρεμποδίζει την 

ομαλή έναρξη των μαθη-

μάτων αναστατώνοντας 

τόσο τα παιδιά που αρ-

γούν όσο και τα παιδιά και 

τους εκπαιδευτικούς που 

έχουν ξεκινήσει το μάθη-

μά τους.  Παρακαλούμε 

όπως η κάθε οικογένεια 

οργανώσει  καλύτερα το 

πρωινό πρόγραμμα της, 

έτσι ώστε στις 7:45 που 

αρχίζουν τα μαθήματα να 

βρίσκονται όλα τα παιδιά 

στο σχολείο. 

Αγαπητοί γονείς, 

Επικοινωνούμε ξανά μαζί 

σας για να σας ενημερώ-

σουμε και  να υπενθυμί-

σουμε ορισμένα σημεία τα 

οποία θεωρούμε πολύ 

σημαντικά για την εύρυθ-

μη λειτουργία του σχολεί-

ου μας: 

Αντιμετώπιση και μέτρα 

προστασίας κατά του κο-

ρωνοϊού COVID-19 :  

Όπως όλοι γνωρίζουμε τα 

σχολεία λειτουργούν ε-

φαρμόζοντας το υγειονο-

μικό πρωτόκολλο που μας 

έχει αποσταλεί από το Υ-

ΠΠΑΝ και το Υπουργείο 

Υγείας.  Υπενθυμίζουμε τη 

δική σας υποχρέωση ως 

γονείς να ελέγχετε τα παι-

διά σας καθημερινά και αν 

παρουσιάσουν οποιοδή-

ποτε ύποπτο σύμπτωμα 

θα πρέπει να τα κρατήσετε 

στο σπίτι και να συμβου-

λευτείτε τον παιδίατρό 

σας.  Σε αυτές τις περιπτώ-

σεις θα πρέπει να ενημε-

ρώνεται ο δάσκαλος του 

παιδιού ή η γραμματεία 

του σχολείου.  Σε περιπτώ-

σεις που ενημερώνεστε ότι 

το παιδί σας είναι στενή 

επαφή κρούσματος , θα 

πρέπει να ακολουθήσετε 

τις οδηγίες του Υπουργεί-

ου Υγείας και να ενημερώ-

σετε οπωσδήποτε το σχο-

λείο.   Θα θέλαμε να τονί-

σουμε ότι σε περιπτώσεις 

κρούσματος στο σχολικό 

χώρο θα ακολουθήσουμε 

τις οδηγίες του Υπουργεί-

ου Υγείας και θα ενημερώ-

σουμε προσωπικά τις οι-

κογένειες  που επηρεάζο-

νται.  Θεωρούμε επίσης 

απαραίτητο όπως όλα τα 

παιδιά έχουν μαζί τους 

ατομικά χαρτομάντιλα και 

μικρό αντισηπτικό για δική 

τους χρήση.  Επίσης, μετά 

και τις τελευταίες οδηγίες,  

η προστατευτική μάσκα 

είναι  υποχρεωτική για 

όλα τα παιδιά.  Παρακα-

λούμε όπως τα παιδιά φο-

ρούν τη μάσκα τους κατά 

την είσοδό τους στον σχο-

λικό χώρο και προτρέπου-

με όπως φέρνουν μαζί 

τους τουλάχιστον ακόμα 

μία για να την αντικατα-

στήσουν, αν χρειαστεί.  

Επίσης, για λόγους υγιει-

νής  θα ήταν καλό να 

έχουν μαζί τους ένα σα-

κουλάκι ή ένα μικρό κου-

τάκι όπου θα αποθηκεύ-

ουν τη μάσκα τους όταν 

μετακινούνται για το μά-

θημα της Φυσικής Αγωγής. 

Επίσης , όπως γνωρίζετε, η 

διενέργεια εβδομαδιαίου 

τεστ ανίχνευσης αντιγόνου 

(rapid test) είναι υποχρεω-

τική για όλα τα παιδιά.  

Κάθε Τετάρτη επισκέπτε-

ται το σχολείο κινητή μο-

νάδα του Υπουργείου Υγεί-

ας και το μεγαλύτερο πο-
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Συλλογή τροφίμων για άπορες οικογένειες 

Συλλογή τροφίμων για άπορες οικογένειες:   Μετατρέποντας σε πράξη το μήνυμα της 

αγάπης και της αλληλεγγύης που φέρνουν μαζί τους οι Άγιες Μέρες της Γέννησης του 

Χριστού,  η εβδομάδα 13-17/12/21 ορίστηκε ως εβδομάδα για συλλογή  τροφίμων  τα 

οποία θα δοθούν σε άπορες οικογένειες του σχολείου ή όπου αλλού υπάρχει ανάγκη 

για βοήθεια.  Για καλύτερη οργάνωση έχουμε ορίσει για κάθε τάξη τα πιο κάτω: 

τοίχου για κάθε τμήμα 

του σχολείου με έργα 

και ζωγραφιές των παι-

διών.  Με την ευκαιρία 

θα θέλαμε να ευχαρι-

στήσουμε τον Σύνδεσμο 

για τη συνεχή υποστήρι-

ξη και συνεργασία που 

έχουμε, πάντα προς 

όφελος όλων των παι-

διών του σχολείου και 

να τους συγχαρούμε για 

την επιτυχή διοργάνωση 

των  δραστηριοτήτων 

τους.  Να ευχαριστήσου-

με επίσης για την 

όμορφη χριστουγεννιάτι-

κη ατμόσφαιρα που δη-

μιούργησαν στο σχολείο 

με τη διακόσμηση του 

εξωτερικού χώρου.   

Μέρες με χρώμα στο σχο-

λείο: Μετά από επιθυμία 

του Κεντρικού Μαθητικού 

Συμβουλίου αποφασίσα-

με όπως την Παρασκευή 

17/12/21 και την τελευ-

ταία εργάσιμη μέρα πριν 

τις χριστουγεννιάτικες 

διακοπές, την Τετάρτη 

22/12/21 τα παιδιά 

έρθουν στο σχολείο φο-

ρώντας ό,τι ρούχα θέλουν 

και όχι τη στολή τους.   

Δράσεις του Συνδέσμου 

Γονέων:  Υπενθυμίζουμε 

τις δράσεις του Συνδέ-

σμου Γονέων του σχολεί-

ου μας που αφορούν τη 

διάθεση των χριστουγεν-

νιάτικων λαχείων και τη 

δημιουργία ημερολογίων 

Ενημέρωση από την ι-

στοσελίδα του σχολεί-

ου: Σας ενημερώνουμε 

ότι η ιστοσελίδα  του 

σχολείου μας συνεχώς 

ενημερώνεται  και μπο-

ρείτε να την επισκέπτε-

στε  στη διεύθυνση                                                               
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Διακοπές των Χριστου-

γέννων:  Τα σχολεία θα 

κλείσουν για τις διακο-

πές των Χριστουγέννων 

την Τετάρτη , 22/12/21 

και θα ανοίξουν την Πα-

ρασκευή , 7/1/22. 

Ευχόμαστε σε όλους 

Καλά Χριστούγεννα και 

Ευτυχισμένος ο Καινού-

ριος Χρόνος 2022 
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«Η εκπαίδευση  

είναι δύναμη  

που  γιατρεύει  

την  ψυχή»  

Πλάτων  

Τάξη/Τμήμα   

Δ΄1 Είδη καθαρισμού σπιτιού 

Δ΄2 Είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνια, σαμπουάν κ.ά.) 

Δ΄3 Λάδι, αλεύρι 

Ε΄1 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, υγρά μαντιλάκια, αντισηπτικά 

Ε΄2 Κονσέρβες (λαχανικά, θαλασσινά, κρέας, ντομάτας) 

Ε΄3 Ρύζι, μακαρόνια, πουργούρι 

Ε΄4 Μέλι, μαρμελάδα, παξιμάδια 

Στ΄1 Καφές, τσάι, ζάχαρη 

Στ΄2 Δημητριακά προγεύματος 

Στ΄3 Μπισκότα, μπάρες δημητριακών 

Η συλλογή των τροφίμων γίνεται μετά από εισήγηση  του Κεντρικού Μαθητικού    Συμ-

βουλίου του σχολείου και στα πλαίσια της  Εβδομάδας Εθελοντισμού. Μετά ξανά από 

εισήγηση του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου συνεχίζεται η συλλογή δώρων για 

άπορα παιδιά που «ξεχνά» ο Άγιος Βασίλης σε συνεργασία με το Κανάλι 6, την ΕΜΕΛ και 

τα αρτοποιεία Sunfresh. 


