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Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά παρά τις δύσκολες συνθήκες. 
Λόγω της πανδημίας, λαμβάνετε τακτικά ανακοινώσεις, όπως 
την Παρασκευή το βράδυ και πιθανά τις επόμενες ημέρες. Το 
προσωπικό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας 
παρέχει το συντομότερο δυνατόν ενημέρωση για την σχολική 
οργάνωση (χρονοδιάγραμμα, τρόπος λειτουργίας). Ωστόσο, 
πρέπει πάντα να έχουμε τις ακριβείς επιβεβαιώσεις από τις πρέπει πάντα να έχουμε τις ακριβείς επιβεβαιώσεις από τις 
αρμόδιες αρχές. Ας επιδεικνύουμε εμπιστοσύνη και υπομονή.  

Με σκοπό την εύρεση ενός ομαλού τρόπου επικοινωνίας εκτός 
των εργάσιμων ημερών και ωρών, ένα νέο σύστημα διαχείρισης 
της επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης έχει τεθεί σε 
εφαρμογή.

Σε περίπτωση επείγουσας επικοινωνίας το απόγευμα μετά τις 
4.00 μ.μ., τα σαββατοκύριακα και τις αργίες, το μήνυμα θα 
πρέπει να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση πρέπει να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
urgence@ift.gr

 • Τα μηνύματα που θα αποστέλλονται σε αυτήν την 
ηλεκτρονική διεύθυνση θα προωθούνται με SMS στην ∆ιεύθυνση, 
με την αυστηρή προϋπόθεση του χαρακτήρα του επείγοντος.

 • Συνιστάται θερμά μια συνοπτική διατύπωση (160 χαρακτήρες 
το μέγιστο).

Σας υπενθυμίζουμε ότι η επικοινωνία μέσω της γραμματείας ή Σας υπενθυμίζουμε ότι η επικοινωνία μέσω της γραμματείας ή 
της γενικής γραμματείας παραμένει ως έχει. Τα αιτήματα που 
αποστέλλονται εκτός των ωρών εργασίας θα διεκπεραιώνονται 
την 1η  εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποστολής.

  

Οι τάξεις CE1/CE2 και CM1/CM2 πραγματοποίησαν εικονική 
επίσκεψη στον πύργο Azay Le Rideau. Με την βοήθεια ενός 
ξεναγού,  οι μαθητές γνώρισαν έναν πύργο της Αναγέννησης και 
έθεσαν τις κατάλληλες ερωτήσεις. Αυτή η επίσκεψη εντάσσεται 
στο πρόγραμμα Ιστορία και Γνωριμία με τον κόσμο.  

Παρά τον Κορονοϊό, ας κρατήσουμε τον δυναμισμό μας.

Αν όλα πάνε καλά, θα γιορτάσουμε τις απόκριες σε όλες τις τάξεις, 
στις 19/02. Με σεβασμό στις υγειονομικές οδηγίες, θα υπάρχει 
δυνατότητα να μεταμφιεστούμε. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, 
επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της τάξης.

Εμβαθύνω στους υπολογισμούς και τα προβλήματα από CP έως 
CM2.

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό για νοητικές δραστηριότητες σε 
διάφορα μαθηματικά θέματα. Θα συμμετέχουν οι τάξεις από CP 
έως CM2.

Αυτή η δράση στοχεύει στην προώθηση παιδαγωγικών και
διδακτικών πρακτικών που εγκαθιστούν τα βασικά και διδακτικών πρακτικών που εγκαθιστούν τα βασικά και 
αναπτύσσουν αυτοματισμούς.



Έχουμε τη χαρά να σας προτείνουμε εκ νέου εξωσχολικές 
δραστηριότητες για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου και του 
∆ημοτικού κατά τη διάρκεια των διακοπών του Φεβρουαρίου. 
Τα εργαστήρια προσαρμόζονται στα διαφορετικά επίπεδα 
γαλλικών και περιλαμβάνουν : 

 • Εμβάθυνση των γνώσεων στη γαλλική γλώσσα (λεξιλόγιο, 
προφορική εξάσκηση με θέμα τα ζώα)προφορική εξάσκηση με θέμα τα ζώα)

 • Ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες (ανάγνωση, 
σχέδια, δημιουργία έκθεσης, χρήση ταινιών, κόμικς)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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We hope you are all well despite the difficult conditions. Due to 
the pandemic, you receive regular announcements, such as 
Friday night and possibly the following days. The staff makes 
every effort to provide you with as soon as possible information 
about the school organization (schedule, mode of operation). 
However, we must always have accurate confirmations from the 
compecompetent authorities. Let us show confidence and patience.

In order to find a smooth way of communication outside of 
working days and hours, a new emergency communication 
management system has been implemented.

In case of urgent communication in the afternoon after 4.00 pm, 
on weekends and holidays, the message should be sent to the 
following email address : urgence@ift.gr

 • The messages that will be sent  • The messages that will be sent to this e-mail address will be 
forwarded by SMS to the Direction, under the strict condition of 
the urgency.

 • A concise wording (160 characters maximum) is strongly 
recommended.

We remind you that communication through the secretariat or 
the general secretariat remains the same. Requests sent outside 
oof business hours will be processed on the 1st business day after 
the shipping date.

  

Classes CE1 / CE2 and CM1 / CM2 made a virtual visit to the Azay 
Le Rideau tower. With the help of a guide, the students got to 
know a Renaissance tower and asked the appropriate questions. 
This visit is part of the History and Getting to Know the World 
program.

Despite the Coronavirus, let us keep our dynamism.

If all goes well, we will celebrate Halloween in all classes, on 02/19. 
By respecting the health instructions, it will be possible to disguise 
ourselves. For any clarification, contact the class teacher.

I delve into calculations and problems from CP to CM2.

This is a competition for mental activities in various mathematical 
subjects. Classes from CP to CM2 will participate.

This action aims to promote pedagogical and didactic practices that 
establish the basics and develop automation.



We are pleased to suggest extracurricular activities for 
Kindergarten and Elementary School students during the 
February holidays. The workshops are adapted to different levels 
of French and include:

 • Deepening knowledge in French (vocabulary, oral practice on 
animals)

 •  • Recreational and artistic activities (reading, drawing, creating an 
exhibition, using movies, comics)

Click here for more info
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