Θεσσαλονίκη, 6/12/2011
Θέμα: «Χριστουγεννιάτικο παζάρι»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Aγαπητοί γονείς,
Σας υπενθυμίζουμε ότι το καθιερωμένο, ετήσιο φιλανθρωπικό ΠΑΖΑΡΙ
θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας αυτή την Κυριακή 11/12/2011 από τις
10:00 έως τις 16:00.
Στην πλούσια αγορά μας μπορείτε να βρείτε:
● Χειροτεχνίες που έγιναν από τους μαθητές όλων των τάξεων του
σχολείου (χριστουγεννιάτικα πιάτα, κεριά και χιονόμπαλες, μπρελόκ, κρεμαστά,
βαλσάμικο ξίδι με αρωματικά, χριστουγεννιάτικα στεφάνια κλπ.)
● Προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας (παραδοσιακά ζυμαρικά, ποντιακά
χειροποίητα προϊόντα, μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού) από το γυναικείο
αγροτικό συνεταιρισμό Αγίου Αντωνίου.
● Μελισσοκομικά προϊόντα (μέλι, γύρη, βασιλικός πολτός, ρακόμελο,
ελαιομελοσάπουνα, κεραλοιφές πρόπολης, κρυολογήματος και μυϊκών πόνων)
από την Ι.Μ. Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.
● Ημερολόγια με ομαδική φωτογραφία της κάθε τάξης.
● Βιβλία σε άριστη κατάσταση, προσφορά των μαθητών μας.
● Γιορτινά φυτά και διάφορες προσφορές από τους γονείς των μαθητών
μας.
● Χριστουγεννιάτικες κάρτες που φιλοτέχνησαν τα παιδιά του τμήματος
Η/Υ της Γ΄ και Δ΄ τάξης (η κάρτα που θα πουλήσει περισσότερο θα επιλεγεί ως
η αντιπροσωπευτική ευχετήρια κάρτα των Εκπαιδευτηρίων μας), εκτυπωμένες
φωτογραφίες με τοπία που τραβήχτηκαν σε ταξίδια και επεξεργάστηκαν οι
μαθητές στο Photoshop, βιβλιαράκια με τον Mickey Mouse, ημερολόγια με
ζωγραφιές μαθητών στο Publisher.
● Από το τμήμα εικαστικής αγωγής μπορείτε να προμηθευτείτε σουπλά,
ρεσό γυάλινα και πήλινα, μπουκάλια, ζωγραφισμένα όλα από τα παιδιά,
στολίδια από πηλό, κουτάκια διακοσμημένα με διάφορα υλικά και τεχνική
decoupage.
● Το English After School
έχει ετοιμάσει για σας
CD με
χριστουγεννιάτικα τραγούδια στ’ Αγγλικά, βιβλιαράκια με τα λόγια των
τραγουδιών και δραστηριότητες για τα παιδιά, pom poms, στολίδια για το
δέντρο, διακοσμημένες κορνίζες, κηροπήγια για ρεσό, χειροποίητα σκουλαρίκια
και καρφίτσες. Επίσης σε συνεργασία με το τμήμα εικαστικής αγωγής θα
προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εργαστήρι όπου θα

κατασκευάσουν και θα διακοσμήσουν χριστουγεννιάτικα στολίδια από πηλό, τα
οποία θα πάρουν μαζί τους, και να δουλέψουν στο διαδραστικό πίνακα (αίθουσα
Στ΄ 3).
● Στην καφετερία του σχολείου μας μπορείτε να απολαύσετε μια κούπα
ζεστού καφέ και να γευτείτε χειροποίητες πίτες και γλυκά, προσφορά των
παιδιών της Α΄ και Β΄ τάξης.
● Ακόμη θα γευτείτε μαζί μας:
Στο Café le Chocolat, που οργάνωσε το τμήμα Γαλλικών της Ε΄ και ΣΤ΄
τάξης, παραδοσιακές γαλλικές σπεσιαλιτέ και ροφήματα.
Στο Café Berliner-Platz, που οργάνωσε το τμήμα Γερμανικών της Ε΄ και
ΣΤ΄ τάξης, παραδοσιακές γερμανικές σπεσιαλιτέ και ροφήματα.
Επίσης τα παιδιά των τμημάτων Γαλλικών και Γερμανικών έχουν
ετοιμάσει για σας χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες.
● Στο χώρο του Νηπιαγωγείου οι μικροί και οι μεγάλοι βοηθοί του
Αϊ-Βασίλη, θα εργάζονται πυρετωδώς, προκειμένου να σας προσφέρουν:
● Ζεστό καφέ, ροφήματα και αναψυκτικά
● Λαχταριστά γλυκά του εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής
● Pop corn και μαλλί της γριάς
● Πεντανόστιμα χειροποίητα σουβλάκια στα κάρβουνα
● Μερακλίδικες νοστιμιές για το μεσημεριανό σας γεύμα
● Γνήσιο ελληνικό κρασί για ν’ απολαύσετε ή να προμηθευτείτε
● Θα έχετε τη δυνατότητα να φτιάξετε origami, χριστουγεννιάτικες κάρτες
και χειροτεχνίες στο εργαστήρι εικαστικών
● Να κάνετε face painting
● Να παίξετε στα παιχνίδια του Λούνα Παρκ (ψάρεμα, σκοποβολή,
κρίκους κ.α.)
● Να φωτογραφηθείτε με τον Ξυλοπόδαρο και τον Αϊ-Βασίλη
● Να προμηθευτείτε το ημερολόγιο της τάξης για την καινούρια χρονιά
● Να ετοιμάσετε δέματα με δώρα και ευχές για οικογένειες που έχουν
ανάγκη.
Και μην ξεχάσετε να αγοράσετε τυχερά λαχεία με πολλά και πλούσια
δώρα.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής
προσπάθειας – Bazaar – που οργανώνει το σχολείο μας, θα έχετε την ευκαιρία
να παρακολουθήσετε:
Τη Χορωδία-Ορχήστρα του σχολείου μας σ’ ένα εορταστικό πρόγραμμα.
(Γυμναστήριο, ώρα 11:00-11:25)
Τους μικρούς μουσικούς του Εργαστηρίου Ωδείου και της Μουσικής
Προπαιδείας, μέσα σε μια εορταστική ατμόσφαιρα, να τραγουδούν και να
παίζουν στην κιθάρα, στο πιάνο, στο βιολί και στα κρουστά χριστουγεννιάτικα
τραγούδια και άλλα που θα συνοδεύονται από μικρές χριστουγεννιάτικες
ιστορίες. (Γυμναστήριο, ώρα 11:30-11:55)

Έναν κατευθυνόμενο αυτοσχεδιασμό με το έργο των Χάρη και Πάνου
Κατσιμίχα «Αγέλαστη πολιτεία» από το τμήμα του θεατρικού παιχνιδιού των
Νηπίων. (Γυμναστήριο, ώρα 12:00-12:25)
Μια ομαδική zumba χορογραφία από το τμήμα του Χορού με συμμετοχή
όλων των μαθητών και γονέων του σχολείου. (Γυμναστήριο, ώρα 12:25-13:00)
Επίδειξη – εξετάσεις TAE-KWON-DO από τους μαθητές του τμήματος.
(Γυμναστήριο, ώρα 13:30)
Τουρνουά Σκάκι 5 γύρων. (αίθουσα Δ΄3, ώρα 11:15)
Επίσης θα έχετε τη δυνατότητα να χορέψετε και να διαγωνιστείτε, μικροί
και μεγάλοι, σε χορογραφίες του Michael Jackson. (αίθουσα Στ΄ 1, από τις
11:00 έως τις 16:00)
Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από την όλη προσπάθεια θα διατεθούν
στο Σύλλογο Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών «ΣΤΟΡΓΗ».
Παρακαλούμε θερμά να συμμετέχετε ενεργά στην προσπάθειά μας ν’
ανακουφίσουμε αυτές τις μέρες εκείνους που πραγματικά έχουν ανάγκη.

Με εκτίμηση
Η Διεύθυνση του Σχολείου

