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ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στις 20 Νοέμβρη η θεατρική ομάδα 
HIPPO παρουσίασε στους μαθητές 
μας την οικολογικού περιεχομένου 
παράσταση “Ο Γιάννης και το πεύκο”. 
Τα παιδιά συμμετείχαν με ενθουσι-
ασμό στην παράσταση, προβληματί-
στηκαν και γέλασαν.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Τραγούδι κ αι Ελληνική Γλώσσα
Ξεκίνησε και φέτος το εργαστήρι της μουσικού Τέ-
της Κασσιώνη, που έχει στόχο την επαφή των παι-
διών με Έλληνες ποιητές και συνθέτες. Τα παιδιά 
θα παρουσιάσουν τα τραγούδια σε μια μικρή συναυ-
λία την άνοιξη.

STEAM
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και έπειτα από μεγά-
λη ανταπόκριση, οι συναντήσεις του εργαστηρίου 
STEAM το οποίο οργανώθηκε απο την νηπιαγωγό 
μας Ήρια Ασανάκη για παιδιά 6 έως 9 χρονών! Bee-
bots, κατασκευή για τον κύκλο του νερού, μαριονέ-
τες ενθουσίασαν τους μαθητές!

ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
Έπειτα από παράκληση μερίδας γονέων ο ιερέας 
της Ορθόδοξης ενορίας της Ουτρέχτης, πατέρας 
Αλέξανδρος, παραδίδει μάθημα θρησκευτικών υπό 
την σκέπη του Τ.Ε.Γ. μας. Τα παιδιά μαθαίνουν για 
τα θρησκευτικά έθιμα του Χριστιανισμού καθώς και 
ιστορίες για την ζωή των αγίων της εκκλησίας.

Christmas all around
Μαθητές από το τμήμα του νηπιαγωγείου της κας Ρένας  
συμμετέχουν στο διαγωνισμό ζωγραφικής του ΑΝΤ1 
“Christmas all around” που απευθύνεται στα Ελλη-
νόπουλα του εξωτερικού. Τα παιδιά ζωγράφισαν τα 
Χριστούγεννα όπως τα ονειρεύονται.  
Η κάθε ζωγραφιά θα παρουσιαστεί μέσα από τις ειδικά 
αφιερωμένες εκπομπές του ΑΝΤ1 για τον διαγωνισμό 
και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.
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Κατά την διάρκεια της τελευταίας συνάντησης για το 2022,  
οι εκπαιδευτικοί του Τ.Ε.Γ. οργάνωσαν καλλιτεχνική  

δραστηριότητα κατά την οποία όλοι οι μαθητές δημιούρ-
γησαν χριστουγεννιάτικα στολίδια από πηλό, τα οποία στην 

συνέχεια διακόσμησαν και πήραν μαζί τους ως ενθύμιο. 

Επίσης οι μαθητές των μεγαλύτερων τμημάτων συμμετείχαν  
σε αναπαράσταση του εθίμου των καλάντων  

με την αμέριστη βοήθεια γονέων από το Δ.Σ. του συλλόγου.  
Οι μαθητές επισκέφτηκαν τις άλλες τάξεις προκειμένου  

να πουν τα κάλαντα και έλαβαν ως «αμοιβή» κουραμπιέδες  
και μελομακάρονα, ευγενική χορηγία αρκετών γονέων  

που ανταποκρίθηκαν στο σχετικό κάλεσμά μας.

Η δανειστική βιβλιοθήκη που 
εγκαινιάστηκε τον περασμένο 
Ιούνη έχει ανοίξει τις πόρτες της 
για όλους τους μαθητές του σχο-
λείου. Όλες οι τάξεις του σχολεί-
ου δανείζονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα βιβλία και προωθείται 
η φιλαναγνωσία.

Δανειστική 
Βιβλιοθήκη

Βιβλιοπαιχνιδίσματα
Τα Βιβλιοπαιχνιδίσματα ξεκίνησαν το Νοέμβρη και 
αφορούν παιδιά του νηπιαγωγείου. Στις συναντή-
σεις αυτές, γίνονται αναγνώσεις βιβλίων από τις 
παιδαγωγούς Βάλια Τσιλεδάκη και Μαρία Στολάκη 
και συναφείς δραστηριότητες όπως δραματοποίηση 
του κειμένου, καλλιτεχνικές δημιουργίες και φυσι-
κά πολλή συζήτηση και γέλιο!
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