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Στολές 2017-2018
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με τον κοινό εσωτερικό κανονισμό των τριών λασαλιανών
Σχολείων, όλοι οι μαθητές/μαθήτριες του Δημοτικού φορούν στολές (φόρμες – φούτερ) και έρχονται
καθημερινά (ακόμα και σε εκπαιδευτικές εκδρομές, εκκλησιασμούς και παραμονές γιορτών) ντυμένοι
με οποιονδήποτε συνδυασμό από τα ρούχα της σειράς αυτής. Σας υπενθυμίζουμε ότι συνεργάτης μας,
είναι o κ. Βασίλειος Παλιάντζας. Όσοι γονείς επιθυμείτε να προμηθευτείτε τα προσφερόμενα είδη, έχετε
τη δυνατότητα να τα αποκτήσετε είτε με τηλεφωνική παραγγελία (τηλ. 2310 689568) ή μέσω του eshop της επιχείρησης (actionsportswear.gr). Τα προϊόντα θα αποστέλλονται με την ACS COURIER, εντός 48
ωρών στη διεύθυνσή σας, με αντικαταβολή. Τέλος, μπορείτε να επισκεφτείτε την έδρα της επιχείρησης,
που βρίσκεται στο 6ο χιλ. του δρόμου προς Ωραιόκαστρο (απέναντι από το ICBS).
Σας παρακαλούμε, λοιπόν, να προμηθευτείτε τις στολές των μαθητών/μαθητριών, έως τις 18 Σεπτεμβρίου
2017, ημέρα κατά την οποία θα ξεκινήσει η φωτογράφιση του Δημοτικού.
Επειδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο κάποια παιδιά να μην τηρούν με συνέπεια τον κανονισμό του
Σχολείου που αφορά την ενδυμασία των μαθητών/μαθητριών της Πρωτοβάθμιας, ζητούμε τη
συνεργασία και τη βοήθειά σας, ώστε να αποφύγουμε στο μέλλον παρόμοια φαινόμενα. Η επόπτρια
του Δημοτικού μας, κ. Σταυροπούλου, θα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο τήρησης του κανονισμού και
θα επικοινωνεί μαζί σας σε περιπτώσεις μη τήρησής του.
Γενικά, η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να διακρίνεται για την απλότητα και την άνεση και να μην
αποσπά τους μαθητές από την ουσία της φοίτησής τους.

Παρακαλούμε θερμά τα κοριτσάκια να

αποφεύγουν τα βαμμένα νύχια, βασικά για λόγους υγείας και, ειδικά στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, να
έχουν πιασμένα τα μαλλάκια τους και να μη φορούν βραχιόλια που μπορούν να δυσχεράνουν τη
διεξαγωγή του μαθήματος.
Όλα τα παιδιά μας καλό θα είναι να φορούν άνετα παπούτσια, για να κινούνται με ασφάλεια και να
αποφεύγονται τα ατυχήματα. Επίσης, τα κουρέματα του καλοκαιριού θα θέλαμε να αποτελούν μια
όμορφη ανάμνηση και στο σχολείο πλέον να ερχόμαστε με ένα απλό κούρεμα και ένα ακόμα πιο απλό
χτένισμα. Τέλος, δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα που δεν σχετίζονται με
το μάθημα, όπως παιχνίδια, ηλεκτρονικά, κάρτες κ.λπ.

