ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ 30 ΚΑΙ ΦΑΡΩΝ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ (241 33)
ΤΗΛΕΦ. / FAX 27210-22012 - E-mail : papadopouleio@gmail.com
Web site : www.papadopouleio.gr
---------------------

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
(Σχολικό έτος 2016-2017)
Το Δ.Σ. του Παπαδοπουλείου και η Διευθύντρια καλωσορίζουν εσάς και τα
παιδιά σας στο Παπαδοπούλειο.
Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την πρώτη επαφή του παιδιού
σας με την εκπαίδευση και ευελπιστούμε σε μία άψογη συνεργασία μαζί σας.
Σαν μια πρώτη ενημέρωση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1) Ο παιδικός σταθμός λειτουργεί από τις 07:00 το πρωί μέχρι τις 15:00 το
μεσημέρι. Δυνατή ώρα προσέλευσης από τις 07:00 μέχρι τις 09:00 το πρωί και
επιτρεπτή ώρα αποχώρησης από τη 13:00 μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι.
2) Ο παιδικός σταθμός παραμένει κλειστός κατά το μήνα Αύγουστο, καθώς
επίσης επί μία εβδομάδα προ των εορτών των Χριστουγέννων – Νέου Έτους και επί
μία μετά από αυτές και επί μία εβδομάδα προ των εορτών του Πάσχα και επί μία μετά
από αυτές.
3) Στα φιλοξενούμενα παιδιά παρέχουμε δεκατιανό και μεσημεριανό φαγητό.
Το μηνιαίο διαιτολόγιο, προς ενημέρωσή σας, αναρτάται σε πίνακα που βρίσκεται
απέναντι από την τζαμαρία της τραπεζαρίας.
4) Το καθημερινό Πρόγραμμα δραστηριοτήτων των παιδιών είναι αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του παιδικού σταθμού (www.papadopouleio.gr). Κατά τη διάρκεια
της σχολικής χρονιάς υπάρχει το ενδεχόμενο τροποποιήσεως του Προγράμματος.

5) Αν το μεσημέρι το παιδί σας δεν θα παραλαμβάνεται από εσάς αλλά
πρόκειται να αποχωρεί με κάποιο συγγενικό ή φιλικό σας πρόσωπο, θα πρέπει να
ενημερώσετε έγκαιρα το Προσωπικό του παιδικού σταθμού και να μας χορηγήσετε τα
ονόματα των προσώπων αυτών.
6) Σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως κατοικίας και αλλαγής αριθμών
τηλεφώνων επικοινωνίας (σταθερών και κινητών) θα πρέπει να μας ενημερώσετε
εγκαίρως.
7) Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, απορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ
επικοινωνήστε με: α) Την κ. Γιώτα Μπεσσή, Διευθύντρια του Σταθμού, τηλ.
2721022012 και β) Την κ. Μαρία Σακελλάρη, Μέλος του Δ.Σ., τηλ. 6972845284.
Με Εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο

