
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ Κ.Α΄ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Αγαπητοί γονείς, στα πλαίσια της επικοινωνίας μας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

Εκκλησιασμός Β΄ τριμήνου 

Τα παιδιά στα πλαίσια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής θα εκκλησιαστούν και αν εσείς θέλετε, 

θα συμμετέχουν στο Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Θα παρακολουθήσουν τη Λειτουργία 

των Προηγιασμένων Δώρων κατά την οποία δεν τελείται Θυσία, δε γίνεται δηλαδή μεταβολή 

του άρτου και του οίνου σε Σώμα και Αίμα Χριστού. Τα Τίμια Δώρα, ο Άρτος και ο Οίνος 

είναι έτοιμα, έχουν προαγιασθεί (γι’ αυτό και λέγεται Λειτουργία των Προηγιασμένων 

Δώρων) κατά τη θεία Λειτουργία της Κυριακής, είναι πλέον Σώμα και Αίμα Χριστού, και 

απλώς προσφέρονται για μετάληψη. 

Τα παιδιά την ημέρα του εκκλησιασμού, παρακαλούμε, να φοράνε την επίσημη στολή του 

σχολείου. 

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015,    Γ2΄, Β1΄και Α2΄              [ιερός ναός Αγίου Γεωργίου] 

Παρασκευή,20 Μαρτίου 2015,    Γ3΄, Β3΄και Α3΄               [ιερός ναός Αγίου Φωκά]   

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015,    Β2΄και Α1΄          [ιερός ναός Παναγίας Χρυσελεούσης] 

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015,        Γ1΄                   [ιερός ναός Παναγίας Χρυσελεούσης] 

     Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού στο Γυμνάσιο Αθηένου 

Τα παιδιά της Γ΄ Τάξης θα συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ανακύκλωσης 

Χαρτιού στο Γυμνάσιο Αθηένου την ερχόμενη Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015. 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη 

Τα παιδιά της Γ΄ Τάξης στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας  θα επισκεφτούν τον αρχαίο 

οικισμό της Χοιροκοιτίας στις 19 Μαρτίου 2015. Στη συνέχεια θα επισκεφτούν το 

τριδιδάσκαλο Περιφερειακό Δημοτικό Μαρωνίου-Ψεματισμένου, για να γνωρίσουν ένα 

μικρό σχολείο, να ξεκουραστούν και να παίξουν με τα άλλα παιδιά. Το αγώγειο είναι 3,50 

ευρώ και παρακαλούμε μέχρι την Τρίτη 18 Μαρτίου 2015 να παραδώσουν τα χρήματα στην 

υπεύθυνη εκπαιδευτικό. Αν κάποιου παιδιού η οικογένεια έχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, 

θα το κανονίσει το σχολείο. Τα παιδιά θα φορέσουν ό,τι θέλουν και θα φέρουν μαζί τους 

μόνο την εκδρομική τσάντα. 

Έλεγχος για ψείρες 

Παρακαλούμε να ελέγξετε τα κεφάλια των παιδιών σας για ψείρες και να τις 

καταπολεμήσετε, ώστε να μην εξαπλωθούν.  

Κλιμάκιο Επιθεωρητριών 

Το Κλιμάκιο Επιθεωρητριών στις 6 Μαρτίου 2015 αποκόμισε τις καλύτερες εντυπώσεις για 

το σχολείο, το προσωπικό και τα παιδιά, που ήταν πολύ καλά στον γνωσιολογικό τομέα και 

στο θέμα της πειθαρχίας και της καλαισθησίας. 

Από τη Διευθύντρια                                                                                  12 Μαρτίου 2015 

 

 


