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Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΚΛΟΓΕΣ

* ''Η Μεγάλη Μπουγάδα''

*Το πρότζεκτ ρομποτικής

*Η συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση Σύλλογο

«Αρκτούρου» έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Νοέμβριο, οι μαθητές

θα επιλέξουν την αρκούδα που θα υιοθετήσει το Γαλλικό

Σχολείο Θεσσαλονίκης. 

*Το διαθεματικό «πρότζεκτ γραφής» που θα ολοκληρωθεί

με τη δημιουργία ενός πολύγλωσσου άλμπουμ. 

*Έκθεση "Η φωνή των γυναικών"

• 09.12.2020

• 29. 03.2021

• 23 06.2021

*Προθεσμία διαδικτυακής ψηφοφορίας έως την Τρίτη

20 Οκτωβρίου, ώρα 12:00 μ.μ.

ΑΠΟ ΤΗΝ CAROLINE GEOFFRAΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

*ΑΓΓΛΙΚΑ

Η κα Xατζόγλου μας βοήθησε πολύ στην οργάνωση των
τμημάτων. Θα παραμείνει, προς όφελος των μαθητών
μας, μέχρι να βρεθεί ο/η αντικαταστάτης/τρια. Τόσο η
ίδια όσο και η κα Νικολάου εργάστηκαν πολύ στις
μεθόδους διδασκαλίας. Επέδειξε  απαράμιλλη αφοσίωση,
αλλά τώρα αποφάσισε να αφοσιωθεί στην κύρια
δραστηριότητά της. Μετά από συστηματική έρευνα,
προσλάβαμε την κα Παπανικολάου, η οποία θα ξεκινήσει
τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Θα οργανωθεί σύντομα μια
τηλεδιάσκεψη zoom.

*ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μετά από τις διακοπές, θα προσφέρουμε, εκ περιτροπής,
σε ελληνόφωνους και μη μαθητές-μαθήτριες των τάξεων
CM1 CM2 και CE1 CE2, ψυχαγωγικά εργαστήρια
συζήτησης και πρακτικής εξάσκησης κατά το
μεσημεριανό διάλειμμα. Οι εθελοντές μπορούν να
απευθυνθούν  στις κυρίες Ξεσφίγγη, Λεμόνα και Λάγκα. 

Παρακολουθείστε μας στο fb:
https://www.facebook.com/gallikosxoleiothess
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  L’événement de la semaine 

 Evénementiel à venir

Dates - Retour des évaluations pour le primaire      

Elections

* La Grande Lessive

* Le projet robotique

*La collaboration avec l'Association Arktouros est bien en

route. Dans le mois de novembre les élèves devront choisir

parmi les ours à adopter, quel sera celui ou celle qui sera

parrainé.e par l’école française de Thessalonique.

* Un projet d'écriture qui aboutira dans chaque classe  à la

création d'un album multilingue (projet pluridisciplinaire)

est prévu tout comme l' accueil de l’exposition « La voix des

femmes ».

*09.12.2020      

*29.03.2021        

*23.06.2021

     

*Date-limite pour voter en ligne  mardi 20 octobre,

12h00

PAR CAROLINE GEOFFRAΥ
Organisation des enseignements en langue

*ANGLAIS

Mme Xatzoglou nous a beaucoup aidés à mettre en place

les dédoublements. Elle ne souhaite pas partir avant

qu’un nouvel enseignant n’arrive et ce, dans l’intérêt des

élèves. Mme Nicolaou et elle ont beaucoup travaillé sur

les méthodes. Elle a fait preuve d’une implication rare

mais son activité principale va beaucoup l’occuper

désormais. Après beaucoup d’annonces et de rdv, nous

avons recruté Mme Papanikolau qui remplacera Mme

Xatzogolou dès le 19 octobre. Une visioconférence zoom

sera rapidement organisée.

*GREC

Après les vacances, nous proposerons aux CM1 CM2 et

CE1 CE2 en alternance hellénophones et non

hellénophones des ateliers de conversation et pratique

linguistique ludique sur la pause méridienne. Les

volontaires se feront connaître auprès de Mme  Xesfighi,

Mme Lemona et Mme Lagka.

Suivez-nous sur fb :
https://www.facebook.com/gallikosxoleiothess
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  The event of the week

Upcoming events

Assessment dates for primary   

Elections

* La " Grande Lessive "

* The robotics project
* The collaboration with the Arktouros Association is well
underway. In November our students will have to choose
among the bears to adopt, which will be the one to be
dopted  by the French school of Thessaloniki.
* A writing project which will lead in each class to the
creation of a multilingual album (multidisciplinary project)
*  Exhibition " The voice of women "

*09.12.2020      
*29.03.2021     
*23.06.2021

*Deadline to vote online Tuesday October 20, 12:00 a.m.

FROM CAROLINE GEOFFRAΥ

Organization of language teaching

*ENGLISH

 Ms. Xatzoglou helped us a lot to set up the duplication.

She doesn't want to leave until a new teacher arrives, in

the best interests of the students. Ms. Nicolaou and she

worked a lot on the methods. She has shown rare

involvement, but her main activity will keep her busy

now. After a lot of announcements and appointments,

very few candidates are eligible (language diploma +

habilitation, schedule, number of hours) we recruited

Ms. Papanikolaou from Μonday the 19th of october. A

zoom videoconference will be quickly organized.

*GREEK

After the holidays, we will offer to CM1 CM2 and CE1

CE2 alternately Greek-speaking and non-Greek

speaking conversation workshops and playful linguistic

practice on the meridian break. The volunteers will

make themselves known to Ms. Xesfiggi, Lemona and

Lagka.

Follow us on fb :
https://www.facebook.com/gallikosxoleiothess


