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Αγαπητοί γονείς,

12/11/2020

1. Κίνδυνος από τη μεταφορά ομπρελών στο σχολείο
Έχει παρατηρηθεί ότι αρκετά παιδιά φέρνουν μαζί τους ομπρέλα για τις βροχές είτε γιατί
έρχονται στο σχολείο με τα πόδια είτε γιατί θα τη χρησιμοποιήσουν για να πάνε στην
τουαλέτα και στην καντίνα. Δυστυχώς, όμως, χρησιμοποιούν την ομπρέλα τους σαν παιχνίδι
για άσκοπες μετακινήσεις μέσα στη βροχή ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν βρέχει.
Θέτουν, όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά και τα άλλα παιδιά σε κίνδυνο να τραυματιστούν από
τα σίδερα της ομπρέλας. Σας παρακαλούμε να εξηγήσετε στα παιδιά σας πως αν θα φέρουν
ομπρέλα μαζί τους να την έχουν μέσα στη βαλίτσα τους και μόνο όταν είναι πραγματική
ανάγκη να τη χρησιμοποιούν.
2. Αυριανή αργία
Σας υπενθυμίζουμε ότι αύριο είναι η ημέρα της ονομαστικής εορτής του Αρχιεπισκόπου της
Κύπρου Χρυσοστόμου του Β΄. Είναι σχολική αργία και τα σχολεία παραμένουν κλειστά.
Από το Σχολείο
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