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Καλή Σχολική Χρονιά!
Τα Μέλη και το ΔΣ του ΣΚΓ EJDA ευχόμαστε από
καρδιάς στα παιδιά μας μια όμορφη και δημιουργική
σχολική χρονιά, στις Αδελφές και την Εκπαιδευτική
Κοινότητα της Σχολής καλή δύναμη στο έργο τους!

Open Day – Jeanne d’Arc
Στις 21/04/2018, συμμετείχαμε στο Open Day που
διοργάνωσε το σχολείο και ανταλλάξαμε απόψεις
με νέους και παλιούς γονείς.

Ολοήμερη Εκδρομή
Στις 20/05/2018, πραγματοποιήσαμε Ολοήμερη
Οικογενειακή Εκδρομή στη Βυτίνα και επίσκεψη στο
Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα.
Μεγάλοι και μικροί περάσαμε καταπληκτικά!

Διαγωνισμός Φωτογραφίας
Συντονίσαμε τη συμμετοχή των μαθητών της
Σχολής στον φωτογραφικό διαγωνισμό "Άρωμα
Γαλλίας" που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της
Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
μαθητών Ελληνογαλλικών Σχολείων. Στο
διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές από όλα τα
ελληνογαλλικά σχολεία. Η απονομή των
βραβείων έγινε στις 22/04/2018 στον δημοτικό
πολυχώρο "Γαλαξίας" στη Νέα Σμύρνη.

2ο Γαλλικό Λογοτεχνικό Πρωινό
Matinée Littéraire
Συνεργαστήκαμε με το γαλλικό τμήμα της Σχολής για τη
διοργάνωση του 2ου Γαλλικού Λογοτεχνικού Πρωινού στις
14/04/18.
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Πάρτι Αποφοίτησης Στ’ Δημοτικού & Γ’ Λυκείου
Το ΔΣ του Συλλόγου, με τη βοήθεια αρκετών μελών, δούλεψε εντατικά με πολλή χαρά και με την συνεργασία/
καθοδήγηση της Σχολής και οργάνωσε τις αποφοιτήσεις των παιδιών μας. Ο ΣΓΚ ανέλαβε πλήρως την επιμέλεια των
πάρτι που ακολούθησαν, προσφέροντας κέρασμα με φαγητό και ποτό και φροντίζοντας για τη διασκέδαση μικρών και
μεγάλων με dj και φωτορυθμικά. Τέλος προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα στους αποφοίτους και των δύο βαθμίδων.

Οικολογική Δράση
Η σχολική χρονιά 2017-2018
ολοκληρώθηκε με την οικολογική
δράση "Αγαπάω τη Γη - Ανακυκλώνω
Χαρτί ". Τα παιδιά του Δημοτικού
έφεραν όσα σχολικά βιβλία και
έντυπα δεν χρειάζονταν και τα
πέταξαν στους μπλε κάδους προκειμένου αυτά να ανακυκλωθούν.

Δώρο Β’ Λυκείου
Στις 15/05/18, λίγο πριν τις εξετάσεις
τους, διοργανώσαμε κέρασμα-έκπληξη με
πίτσα και αναψυκτικά στα παιδιά της Β’
Λυκείου που κέρδισαν το φλουρί της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου.

Θεατρική Έξοδος
Στις 27/04/18, διοργανώσαμε
βραδινή θεατρική έξοδο όπου
παρακολουθήσαμε την
παράσταση «Ο Ηλίθιος» του
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, στο
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Με την νέα χρονιά…
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Ομιλίες – Συμβουλευτική Γονέων
Θεατρικές Παραστάσεις
Εκδρομές - Αποκριάτικα Πάρτι
Αθλητικά Τουρνουά - Λογοτεχνικά Πρωινά
και άλλες δράσεις…

