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Αγαπητοί γονείς,  

Καλό μήνα με υγεία!  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις δράσεις του σχολείου μας έως τώρα, και τις 

επερχόμενες. 

1. Συνάντηση του Συλλόγου μας με τον Διευθυντή του σχολείου μας κ. Δ.Σιαμόπουλο, όπου 

συζητήθηκαν θέματα όπως  

 η ποιότητα του φαγητού,  

 η αξιολόγηση των συνοδών των σχολικών λεωφορείων,  

 επιθυμία για αυξημένη επιτήρηση κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων, 

 διδακτέα ύλη και εργασία στο σπίτι, 

 πρόταση για εισαγωγή στο σχολείο του σχολικού διαμεσολαβητή, ένα 

πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο, επιδιώκει να λύνει συγκρούσεις & εντάσεις 

των μαθητών με ειρηνικό τρόπο και την συνδρομή μαθητών κυρίως 

μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού, οι οποίοι θα έχουν επιμορφωθεί 

πρωτίστως από εκπαιδευτικούς  

  



 

2. Εορτασμός Halloween. Μετά από πρόταση του Συλλόγου μας, το σχολείο αποδέχτηκε 

να ντυθούν οι μαθητές αποκριάτικα λόγω του Halloween, επίσης ο Σύλλογος μας, 

κατάφερε να συγκεντρώσει μέσω δωρεών, ένα ποσό προκειμένου να αγοραστούν για 

κάθε τμήμα πινιάτες με δωράκια!!  

 
 

3. Εθελοντική Δράση Δεντροφύτευσης την Κυριακή 20/11/2022 ώρα 10 το πρωί στην 

περιοχή της Πεντέλης σε συνεργασία με το “Όλοι Μαζί μπορούμε”. 

 

4. Πρόσκληση εθελοντικής αιμοδοσίας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την προσπάθεια 

αυτή, της εθελοντικής αιμοδοσίας, αγκαλιάζουμε με θέρμη όλοι οι Σύλλογοι Γονέων του 

Σχολείου μας και προσβλέπουμε και στη δική σας θετική ανταπόκριση κατά τη φετινή 

αιμοληψία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και την Πέμπτη 1 

Δεκεμβρίου από τις 09.30 έως τις 14.00 στο Campus του Ψυχικού και συγκεκριμένα στο 

χώρο του Θεάτρου. Να αναφέρουμε ότι λόγω της αυξημένης προσέλευσης για πρώτη 

φορά φέτος, η αιμοδοσία θα γίνει για δύο συνεχείς ημέρες και να τονίσουμε για τους 

γονείς της Α’ Δημοτικού ότι η προσπάθεια αυτή ενισχύει την Τράπεζα Αίματος του 

σχολείου.   

 

5. Bazaar. Στο σχολείο μας, θα διεξαχθεί Bazaar στις 3-4 Δεκεμβρίου, με την ευκαιρία αυτή, 

όπως έχετε ήδη ενημερωθεί θα γίνει συλλογή ρούχων κολλεγίου & απολεσθέντων. Ο 

Σύλλογος μας, προτρέπει όλους τους γονείς να φέρουν ρούχα του Κολλεγίου, 

αποκλειστικά, προκείμενου τα πλύνουμε και να πωληθούν στο bazaar. Η συλλογή θα 

γίνει μέσω των γραμματειών και του κυρίου Αχλάδη (κιν.: 694 577 7197)  

 

6. Ομιλία/Συζήτηση. Την Τρίτη 13/12/2022 ώρα 09:00 με 12:00 στο Campus του Ψυχικού 

και συγκεκριμένα στο ΣΑΚΑ, ο Σύλλογος έχει οργανώσει την ομιλία/workshop με την 

απόφοιτο του σχολείου μας κυρία Ιάνθη Σταυροπούλου (ψυχολόγος) για την διαχείριση 

και τον τρόπο που θα πρέπει να μιλάμε στα παιδιά για τον θάνατο, ένας οδηγός για την 

απώλεια, το πένθος και την επόμενη ημέρα για τα παιδιά. Καλό θα ήταν όσοι γονείς 

επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή γιατί λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος θα 

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.   

  



 

 

7. Θεατρική Παράσταση. Την Κυριακή 18/12/2022 ώρα 12:00 με 14:00, ο Σύλλογος μας 

έχει εξασφαλίσει εισιτήρια για την παράσταση «Ο Θησαυρός της Βαγιάς» της Ζωρζ Σαρή, 

στο θέατρο Alhambra Art Theatre, με τιμή εισιτηρίου 8,00€. Όσοι γονείς επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν την παράσταση να ενημερώσουν τις κυρίες:  Ελένη Σαραντίτη-

Πατσέα, κιν: 6977 000000 

Αγγελική Πολίτη-Μηναΐδη κιν.: 6937 196268 

Ευαγγελίνα Κοτσίρη-Δεληκωστοπούλου, κιν.: 6977 093804  

 
 

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το σύλλογο μας, μέσω των 

οποίων μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας σκέψεις, ιδέες και προβληματισμούς σας.  

 Στο email μας: info@syllogisou.com  

 Στα social media μας: Instagram: syllogosgoneondimotikoupsixiko και Facebook: Σύλλογος 

Γονεών του Δημοτικού Σχολείου Κολλεγίου Ψυχικού-Λάτσειο  

 Στο email της γραμματέως του Συλλόγου: kotsiri.elina@gmail.com   

 

Με εκτίμηση,  

Ο Σύλλογος Γονέων Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού 

 

 


