Αγαπητοί Γονείς,
Σας καλωσορίζουμε και φέτος στο ανανεωμένο Summer School μας, με ακόμη περισσότερες,
ευχάριστες και δημιουργικές ασχολίες για τα παιδιά με την καθοδήγηση των έμπειρων δασκάλων
και συνεργατών μας!
Το Summer School μας θα διαρκέσει από τις 27 Ιουνίου έως τις 29 Ιουλίου 2022 (5 εβδομάδες) και
απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-14 ετών. Το Summer School θα γίνει στις εγκαταστάσεις της
καινούριας σχολής μας, στη Λεωφόρο Τσερίου 8, 2042 Στρόβολος.
Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με
την υποδοχή της σχολής στο τηλέφωνο 7000 7061 ή 99 337066 (SMS/Viber).
Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την εκπαιδευτική και ψυχαγωγική καλοκαιρινή
ενασχόληση των παιδιών σας!

Καθημερινό πρόγραμμα και γενικές πληροφορίες
•
Η προσέλευση των παιδιών μπορεί να ξεκινήσει από τις 7:30 π.μ. και η αναχώρηση τους
μέχρι τις 15:30 π.μ. Η προσέλευση και η αναχώρηση από τις εγκαταστάσεις της σχολής είναι
ελεγχόμενη για όλους.
•
Τα παιδιά χωρίζονται σε τμήματα αναλόγως της ηλικίας τους, με ανεξάρτητους εκπαιδευτές
και συνεργάτες σε κάθε τμήμα, όπου η εκπαίδευση και ψυχαγωγία λαμβάνει μέρος σε ξεχωριστές
αίθουσες ή χώρους ανά τμήμα.
•
Θα υπάρχει διάλειμμα για πρωϊνό, δεκατιανό και μεσημεριανό. Τα παιδιά που επιθυμούν,
μπορούν να παραγγείλουν δεκατιανό και μεσημεριανό φαγητό από τους συνεργάτες catering του
Summer School, με επιπρόσθετο κόστος €20 την εβδομάδα.
•
Κατά τη διάρκεια του Summer School θα πραγματοποιηθούν εκδρομές με επιπλέον κόστος
για τις μεταφορές των παιδιών και τα εισιτήρια εισόδου. Περαιτέρω λεπτομέρειες θα
ανακοινωθούν αργότερα.
•
Τα παιδιά πρέπει να φέρνουν μαζί τους μια τσαντούλα η οποία να περιέχει: ένα παγούρι
νερού, το πρωϊνό τους, μια πετσέτα, επιπλέον ρούχα γυμναστικής και κάλτσες, καπελάκι ήλιου,
αντισηπτικό σπρέι και μάσκα. Τις μέρες όπου θα γίνονται παιχνίδια με νερό, να φέρνουν επίσης
μαζί τους το μαγιό τους, τις παντόφλες τους και επιπρόσθετη πετσέτα και ρούχα/ κάλτσες/
εσώρουχα.
•
Παρακαλούμε όπως αποφύγουν τα παιδιά να φέρνουν μαζί τους τσιπς, τσίχλες, σοκολάτες,
ηλεκτρονικά και αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Με εκτίμηση,
Ελένη Μεντώνη - Διευθύντρια

