Bonjour à tous et bonne reprise

Inscriptions et réinscriptions
Le portail EDUKA pour inscription et réinscription en ligne va être ouvert dans
les jours qui viennent. Nous vous invitons à utiliser ce dispositif en ligne ;
vous trouverez un tutoriel ici.
Comme chaque année, priorité est donnée aux réinscriptions. Néanmoins,
celle-ci sera levée le 30 avril.
Nous vous engageons à très vite réinscrire vos enfants pour la rentrée. Nous
constatons un regain d’attractivité pour notre école et assurons ainsi
beaucoup de rendez-vous pour de nouveaux élèves depuis un mois.

Nouveautés rentrée 2022-2023
Compte tenu d’un grand nombre d’élèves attendus en CE1-CE2 à la rentrée
2022, nous avons décidé de profiter de cette opportunité pour dédoubler
cette classe. La procédure de recrutement de deux enseignants français est
dès à présent en cours, celle-ci pouvant prendre beaucoup de temps.
La classe de CM1-CM2 va être délocalisée dans la salle Nehama, plus grande
afin de faciliter les travaux en ateliers, en collaboration avec des enseignants
du secondaire. De menus travaux sont prévus préalablement à ce transfert.
Cette même classe de CM1-CM2 sera encadrée à la rentrée 2022 par
monsieur Pierre Fabre, enseignant français disposant d’une solide expérience
notamment en Cours Moyen (CM).
Toutes les classes de primaire verront leur effectif limité à 24 élèves.
Les classes de MS-GS bénéficieront de deux heures d’anglais par semaine
dispensés par notre enseignante Mme Kyriaki Kolokytha.
Projet en construction : accueil des élèves dès 7:00 dans le cadre d’une
garderie avec séquence petit déjeuner (fourni par les familles). Le dispositif
final sera communiqué ultérieurement.

Règlement financier 2022-2023
Les tarifs 22-23 font l’objet d’une revalorisation comprise entre 1.5 et 2%
(inférieure à l’inflation) et d’une simplification (TPS-PS, MS-GS, Primaire,
Collège, Lycée). Cette augmentation annuelle (+50€ maternelle primaire et
+100€ collège/lycée) a pour objectif de lisser désormais sur chaque année
scolaire le cout de l’inflation et éviter tout rattrapage par pallier jugé plus
brutal.
Le tarif immersion et devoirs faits pour 4-5 jours par semaine est fixé à 600€
sans condition.
Le tarif MS fait l’objet d’une augmentation spécifique pour couvrir les deux
heures d’anglais mises en places dès la rentrée.
Mise en place d'une réduction "parrainage" de 5% sur les seuls frais de
scolarité.
Cette réduction est limitée à un enfant inscrit pour un enfant nouvellement
inscrit maximum et pour une durée limitée d'un an.
Par exemple, une famille avec deux enfants scolarisés et qui parraine
trois nouvelles inscriptions d'élèves ne bénéficie que de 5% de
réduction pour chacun de ses deux enfants (et donc ne bénéficie pas
d'une réduction pour le troisième inscrit). La réduction s'applique en

priorité aux plus jeunes.
Le parrain est fixé par famille et non pas par enfant.
Autrement dit, dans notre exemple, la famille nouvellement inscrite
avec trois enfants ne peut pas déclarer un parrain pour deux enfants et
un second parrain pour le troisième.
Le cout de la garderie de 7:00 à 8:30 sera communiqué ultérieurement.

Accueil de stagiaire
Dés mi-avril 2022, monsieur Timothée Pommeruel effectuera un stage de
trois mois dans notre établissement dans le cadre de son Master Relations
internationales mention francophonie et culture.

Sorties / Voyages
La « Classe de neige », destinée aux élèves CM1-CM2 et à ceux du collège,
aura lieu du 8 au 11 mars à Elatochori (Pieria).

Projets du Primaire
Le 17 février, une balade contée était prévue dans le parc Fokas, pour les
CP-CE1-CE2 qui seraient encadrés par les lycéens, en mission de reportage
photo et vidéo. Celle-ci a été annulée en raison des mauvaises conditions
climatiques. Nous attendons une date de reprogrammation.
Cette sortie a lieu dans le cadre de notre projet « Conte d’Europe», pour
lequel les CE1-CE2 créent des «boîtes à histoires ». Il s’agit de mettre en
scène, à partir d’une boîte et de petits matériels, des contes de différentes
cultures, et de les présenter à d’autres classes.

« Les anciens métiers - Images du quotidien d’une autre
Thessalonique »
Le 23 mars, les élèves CM1-CM2 visiteront cette exposition qui a lieu au
centre d’Histoire de Thessalonique.

« Parle maintenant »
Dans le cadre de la Journée scolaire contre la violence et l’intimidation
scolaires du 6 mars, l’association « Tο χαμόγελο του παιδιού » met en place
une campagne intitulée « Parle maintenant ». L’Ecole française de
Thessalonique participe aussi à cette campagne avec les productions des
élèves CM1-CM2.

Projets du secondaire
Choix Goncourt de la Grèce - 3ème édition
La représentante du jury de l’EFT participera la rencontre zoom avec l’auteur
Sorj Chalandon le mardi 15 mars à 19h.

Les Cicéronnades
Les élèves de la 5ème à la Terminale participent aux Cicéronnades, concours
d'éloquence en langue étrangère, dans le cadre du « Printemps des Poètes »
(thème de l'année : l'Ephémère). Ils vont se filmer en train de déclamer un
texte en vers ou en prose en anglais, français langue étrangère, italien, latin
et grec ancien.

Visite du Musée juif de Thessalonique
Le 15 Mars, les élèves du secondaire visiteront le musée juif de
Thessalonique et les principaux monuments emblématiques de la Jérusalem
des Balkans avec Mesdames Tiagou et Matalon.
Je profite de cet édito pour vous dire que la marche mémoire aura lieu le
dimanche 20 Mars.

Projets en cours d’élaboration
Projet de sensibilisation à l’écologie et à l’environnement : visite au parc
national des lacs Koroneia, Volvi et Tempi macédoniens ;
Visite du centre environnemental « Arktouros » à Nymféo (Florina) ;
Projet de nettoyage de la plage de Peraia en collaboration avec la
mairie de Thermaïkos ;
Voyage aux Météores à destination des élèves CE1-CE2, la semaine du
13 avril ;
Camp francophone à « Armenistis » du 3 au 10 juillet.

Développement de l’EFT/MLF

Une mission de la MLF s’est rendue à Thessalonique du 16 au 18 février afin
de rencontrer la direction, la communauté éducative, les représentants des
parents. Ces échanges ont abouti à une réaffirmation par la MLF de
poursuivre et renforcer son emprise Thessalonicienne. Il s’agit de bâtir
conjointement un plan de développement stratégique à objectifs sur trois ans
autour de l’extension de l’offre éducative, du numérique, du développement
professionnel et du rafraichissement des locaux.
Pour croiser tous ces points et éclairer le débat quant à la situation financière
et à l’architecture de la rentrée, un conseil d’école aura lieu le 14 mars, un
conseil de second degré le 17 mars et un conseil d’établissement le 22 mars.

Conférence Parents : participez
Patrice Bain - Powerful Learning for Home and School
~ 15 mars 2022 ~
Vos enfants ou vos élèves ont-ils du mal à se souvenir de ce qui a été
enseigné l’année précédente, le semestre ou même le mois dernier ? Ont-ils
parfois intériorisé l’échec, pensant qu’ils ne réussiront pas parce qu’ils ne
sont « pas intelligents » ? Il y a des raisons, des raisons clairement
idéntifiées, pour lesquelles cela se produit.
Patrice Bain, enseignante chevronnée et auteur de “A Parent’s Guide to
Powerful Teaching” interviendra le 15 mars prochain lors de notre 4e
conférence du cycle #EcoleEnsemble et #coéducation du réseau mlfmonde.
La conférence sera en anglais et traduite simultanément en français
et espagnol !
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Εγγραφές - επανεγγραφές
Η πλατφόρμα EDUKA για την online εγγραφή και επανεγγραφή θα ανοίξει
μέσα στις επόμενες ημέρες. Σας καλούμε να κάνετε χρήση της online
εγγραφής. Θα βρείτε εδώ τις οδηγίες χρήσης.
Όπως κάθε χρόνο, δίνεται προτεραιότητα στις επανεγγραφές, έως 30
Απριλίου.
Σας προτρέπουμε να επανεγγράψετε πολύ γρήγορα τα παιδιά σας για την νέα
σχολική χρονιά. Διαπιστώνουμε μεγάλο ενδιαφέρον για το σχολείο μας και
προγραμματίζουμε πολλά ραντεβού για νέους μαθητές εδώ και ένα μήνα.

Οργάνωση του σχολικού έτους 2022-2023
Δεδομένου του μεγάλου αριθμού μαθητών που αναμένεται στα επίπεδα CE1CE2 κατά τη νέα σχολική χρονιά, αποφασίσαμε να χωρίσουμε αυτήν την
τάξη. Η διαδικασία για την πρόσληψη δύο Γάλλων εκπαιδευτικών βρίσκεται
ήδη σε εξέλιξη και ενδέχεται να διαρκέσει πολύ.
Η τάξη CM1-CM2 θα μεταφερθεί στη αίθουσα Νεχάμα που είναι μεγαλύτερη
ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή του μαθήματος και των εργαστηρίων, σε
συνεργασία με εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου-Λυκείου. Εν όψει της
εγκατάστασης, έχουν προγραμματιστεί εργασίες στην τάξη.
Την τάξη CM1-CM2 θα αναλάβει για το σχολικό έτος 2022-2023 ο κύριος
Pierre Fabre, Γάλλος εκπαδευτικός με πλούσια πείρα, ιδιαίτερα στον κύκλο
σπουδών CM.
Ο ανώτατος αριθμός στις τάξεις της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι 24
μαθητές.
Οι τάξεις MS-GS θα διδάσκονται δύο ώρες αγγλικά την εβδομάδα με την
καθηγήτριά μας, κα Κυριακή Κολοκυθά.

Οργάνωση υπό διαμόρφωση : υποδοχή μαθητών από τις 7:00 π.μ. στο πλαίσιο
φύλαξης. Προβλέπεται ώρα πρωινού γεύματος (θα παρέχεται από τις
οικογένειες). Η τελική οργάνωση θα ανακοινωθεί αργότερα.

Οικονομικός κανονισμός 2022-2023
Τα δίδακτρα για το σχολικό έτος 2022-2023 υπόκεινται σε ανατίμηση μεταξύ
1,5 και 2% (χαμηλότερο από τον πληθωρισμό) και σε απλοποίηση (TPS-PS,
MS-GS, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Αυτή η ετήσια αύξηση (+50€ Δημοτικό/
Νηπιαγωγείο και +100€ Γυμνάσιο/Λύκειο) στοχεύει στην εξομάλυνση του
κόστους του πληθωρισμού σε κάθε σχολικό έτος και στην αποφυγή
οποιασδήποτε κάλυψης ανά επίπεδο θεωρείται πιο απότομη.
Το κόστος συμμετοχής στα ενισχυτικά προγράμματα για 4 ή 5 ημέρες την
εβδομάδα ορίζεται στα 600€ χωρίς όρους.
Τα δίδακτρα για την τάξη MS υπόκεινται σε συγκεκριμένη αύξηση
προκειμένου να καλυφθούν οι δύο ώρες αγγλικών που καθιερώνονται από την
έναρξη του νέου σχολικού έτους.
Εφαρμογή έκπτωσης «Bring a friend» 5% αποκλειστικά και μόνο στα
δίδακτρα.
Η έκπτωση περιορίζεται σε μια επανεγγραφή για μια νέα εγγραφή και για
περιορισμένη περίοδο ενός έτους.
Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά που φοιτούν στο σχολείο
και που φέρνει τρεις νέες εγγραφές μαθητών δικαιούται έκπτωση 5%
για καθένα από τα δυο της παιδιά (και δεν δικαιούται έκπτωση για την
τρίτη εγγραφή). Η έκπτωση εφαρμόζεται στους μικρότερους σε ηλικία
μαθητές.
Η έκπτωση ορίζεται ανά οικογένεια και όχι ανά παιδί.
Στο παράδειγμά μας, δηλαδή, η νεοεγγραφείσα τρίτεκνη οικογένεια δεν
μπορεί να δηλώσει οικογένεια που θα επωφεληθεί από την έκπτωση για
τα δύο παιδιά και δεύτερη οικογένεια για το τρίτο παιδί.
Το κόστος της φύλαξης από 7:00 έως 8:30 π.μ. θα ανακοινωθεί αργότερα.

Υποδοχή ασκούμενου φοιτητή
Από τα μέσα Απριλίου 2022, ο κ. Timothée Pommeruel θα πραγματοποιήσει
τρίμηνη πρακτική άσκηση στο σχολείο μας ως μέρος του μεταπτυχιακού του
στις Διεθνείς Σχέσεις με εξειδίκευση στη Γαλλοφωνία και τον πολιτισμό.

΄Εξοδοι / Εκδρομές
Η « Classe de neige » για τους μαθητές των τάξεων CM1-CM2 και του
Γυμνασίου, θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 11 Μαρτίου, στο Ελατοχώρι
Πιερίας.

Προγραμματισμός Δημοτικού
Στις 17 Φεβρουαρίου είχε προγραμματίστει ένας αφηγηματικός περίπατος
στο Πάρκο Φωκά, για τους μαθητές CP-CE1-CE2 που θα πλαισιώνονταν από
μαθητές Λυκείου σε αποστολή φωτογραφικού ρεπορτάζ και βίντεο. Η δράση
ακυρώθηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Αναμένουμε ημερομηνία
επαναπρογραμματισμού.
Αυτή η έξοδος πραγματοποιείται ως μέρος της δράσης μας «Παραμύθια της
Ευρώπης», για την οποία οι μαθητές CE1-CE2 δημιουργούν «κουτιά με
ιστορίες». Ο στόχος είναι να σκηνοθετήσουμε, με ένα κουτί και διάφορα
υλικά, παραμύθια από διαφορετικούς πολιτισμούς και να τα παρουσιάσουμε
σε άλλες τάξεις.

«Παλιά Επαγγέλματα - Εικόνες καθημερινότητας μιας άλλης
Θεσσαλονίκης»
Στις 23 Μαρτίου, οι μαθητές CM1-CM2 θα επισκεφθούν αυτήν την έκθεση που
πραγματοποιείται στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης.

«ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ»
Στο πλαίσιο της σχολικής ημέρας ενάντια στην ενδοσχολική βία και τον
εκφοβισμό, στις 6 Μαρτίου, ο σύλλογος «Το χαμόγελο του παιδιού»
πραγματοποιεί εκστρατεία με τίτλο «Μίλα τώρα». Στη δράση συμμετέχει και
το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης με έργα των μαθητών CM1-CM2.

Προγραμματισμός Γυμνασίου-Λυκείου
3ο Βραβείο Γκονκούρ Ελλάδας
Η εκπρόσωπος της επιτροπής του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης θα
συμμετέχει στην συνάντηση - μέσω zoom - με τον συγγραφέα Sorj Chalandon,
την Τρίτη 15 Μαρτίου, ώρα 7.00 μ.μ..

« Les Cicéronnades »
Οι μαθητές από 5ème έως Terminale λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό
ρητορικής ξένων γλωσσών, στο πλαίσιο του «Printemps des Poètes» (θέμα
της χρονιάς: το Εφήμερο). Οι μαθητές θα βιντεοσκοπηθούν εκφωνώντας ένα
κείμενο σε στίχους ή πρόζα στα αγγλικά, γαλλικά ως ξένη γλώσσα, ιταλικά,
λατινικά και αρχαία ελληνικά.

Επίσκεψη στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Στις 15 Μαρτίου, οι μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου θα επισκεφθούν το Εβραϊκό
Μουσείο Θεσσαλονίκης και τα εμβληματικότερα μνημεία της Ιερουσαλήμ των
Βαλκανίων με τις κυρίες Τιάγκου και Ματαλόν.
Δράττομαι της ευκαιρίας για να σας ενημερώσω ότι η Πορεία Μνήμης για τα
θύματα του Ολοκαυτώματος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Μαρτίου.

Υπό διαμόρφωση
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση: επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Λιμνών
Κορώνειας, Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών
Επίσκεψη της περιβαλλοντικής οργάνωσης « Αρκτούρος » στο Νυμφαίο
Φλώρινας
Καθαρισμός της παραλίας της Περαίας σε συνεργασία με τον Δήμο
Θερμαϊκού
Ταξίδι στα Μετέωρα για τους μαθητές CE1-CE2, την εβδομάδα της
13ης Απριλίου
Γαλλόφωνη κατασκήνωση στον «Αρμενιστή» από 3 έως 10 Ιουλίου.

Ανάπτυξη Γαλλικού Σχολείου
Λαϊκής Αποστολής (MLF)

Θεσσαλονίκης

/

Γαλλικής

Αντιπροσωπεία της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής (MLF) επισκεύθηκε τη
Θεσσαλονίκη, από 16 έως 18 Φεβρουαρίου και συναντήθηκε με τη διοίκηση,
την εκπαιδευτική κοινότητα και τους εκπροσώπους των γονέων των
μαθητών. Κατά τις συναντήσεις, επιβεβαιώθηκε εκ νέου η πρόθεση της MLF
να συνεχίσει και να ενισχύσει την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος
είναι η από κοινού οικοδόμηση ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης με
στόχους τριών ετών αναφορικά με την επέκταση της εκπαιδευτικής
προσφοράς, την ψηφιακή τεχνολογία, την επαγγελματική ανάπτυξη και την
ανανέωση των εγκαταστάσεων.
Προκειμένου να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα και να διαφωτιστεί η
συζήτηση σχετικά με την οικονομική κατάσταση και την οργάνωση της νέας
σχολικής χρονιάς, θα συγκληθεί Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο στις 14 Μαρτίου,
Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο στις 17 Μαρτίου και Σχολικό Συμβούλιο στις 22
Μαρτίου.

Σας προτείνουμε
Διάλεξη για γονείς: εγγραφείτε
Patrice Bain - Powerful Learning for Home and School - 15
Μαρτίου 2022
Τα παιδιά ή οι μαθητές σας δυσκολεύονται να θυμηθούν τι διδάχθηκαν το
προηγούμενο έτος, εξάμηνο ή ακόμα και τον προηγούμενο μήνα;
Εσωτερικεύουν μερικές φορές την αποτυχία, νομίζοντας ότι δεν θα τα
καταφέρουν επειδή «δεν είναι έξυπνοι»; Υπάρχουν λόγοι, σαφώς
προσδιορισμένοι λόγοι, για τους οποίους συμβαίνει αυτό.
Η Patrice Bain, έμπειρη δασκάλα και συγγραφέας του βιβλίου « A Parent's
Guide to Powerful Teaching » θα μιλήσει, στις 15 Μαρτίου, στο 4ο συνέδριό
του κύκλου #EcoleEnsemble και #coéducation του δικτύου mlfmonde.
Το συνέδριο θα είναι στα αγγλικά και ταυτόχρονα θα μεταφραστεί
στα γαλλικά και τα ισπανικά.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registration and re-registration
The EDUKA portal for online enrolment and re-registration will be opened in
the coming days. We invite you to use this online facility; a tutorial can be
found here.
As every year, priority is given to re-registration. However, this priority will be
lifted on 30 April.
We urge you to quickly re-register your children for the new school year. We
have noticed a renewed attractiveness of our school and we have done many
appointments for new pupils for the past month.

What's new for the start of the school year 2022-2023
Given the large number of pupils expected in CE1-CE2 at the start of the
2022 school year, we have decided to take advantage of this opportunity to
split this class. The procedure for recruiting two French teachers is already
underway, as this could take a long time.
The CM1-CM2 class will be relocated to the larger Nehama room in order to
facilitate workshop work in collaboration with secondary school teachers.
Minor work is planned prior to this transfer.
This same class of CM1-CM2 will be supervised at the beginning of the school
year 2022 by Mr Pierre Fabre, a French teacher with a solid experience,
especially in the Cours Moyen (CM).
All primary classes will be limited to 24 pupils.
The MS-GS classes will benefit from two hours of English per week taught by
our teacher Mrs Kyriaki Kolokytha.
Project under construction: reception of pupils from 7:00 am in the framework
of a nursery with breakfast sequence (provided by the families). The final
arrangements will be communicated later.

Financial regulations 2022-2023
The 22-23 fees are subject to an increase of between 1.5 and 2% (lower than
inflation) and to simplification (TPS-PS, MS-GS, Primary, Collège, Lycée). This
annual increase (+50€ nursery/primary and +100€ secondary) is intended to
smooth out the cost of inflation over each school year and avoid any catching
up by stages which are considered more brutal.
The immersion and homework rate for 4-5 days per week is fixed at 600€
without condition.
The MS rate is subject to a specific increase to cover the two hours of English
introduced at the beginning of the school year.
Introduction of a 5% "sponsorship" discount on the tuition fees only.
This reduction is limited to one child enrolled for a maximum of one newly
enrolled child and for a limited period of one year.
For example, a family with two children enrolled in school and
sponsoring three new student registrations will only receive a 5%
discount for each of their two children (and therefore will not receive a
discount for the third child). The discount applies in priority to the
youngest children.
The sponsor is set per family, not per child.
In other words, in our example, the newly enrolled family with three
children cannot declare a sponsor for two children and a second
sponsor for the third.
The cost of the daycare from 7:00 to 8:30 will be communicated later.

Reception of an intern
From mid-April 2022, Mr Timothée Pommeruel will carry out a three-month
internship in our institution as part of his Master's degree in International
Relations with a focus on Francophony and Culture.

Outings / Trips
The "Classe de neige", for CM1-CM2 and collège students, will take place from
8 to 11 March in Elatochori (Pieria).

Primary projects
On 17 February, a storytelling walk was planned in Fokas Park for the CP-CE1CE2 pupils, who would be supervised by the secondary school pupils, on a
photo and video report mission. This was cancelled due to bad weather
conditions. We are waiting for a rescheduling date.
This outing takes place within the framework of our project "Tales of Europe",
for which the CE1-CE2 create "story boxes". The idea is to use a box and
small materials to stage tales from different cultures and present them to
other classes.

“The Old Trades”
Thessaloniki
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On 23 March, the CM1-CM2 pupils will visit this exhibition which takes place in
the History Centre of Thessaloniki.

“Speak now”
In the framework of the School Day against School Violence and Bullying on 6
March, the association "Tο χαμόγελο του παιδιού" is implementing a
campaign entitled "Speak Now". The French School of Thessaloniki is also
participating in this campaign with the productions of CM1-CM2 students.

Secondary school projects
Goncourt Selection of Greece - 3rd edition
The representative of the EFT jury will participate in the zoom meeting with
the author Sorj Chalandon on Tuesday 15 March at 7pm.

The “Cicéronnades”
Students from 5ème to Terminale participate in the Cicéronnades, a foreign
language eloquence competition, as part of the "Printemps des Poètes"
(theme of the year: the Ephemeral). They will film themselves declaiming a
text in verse or prose in English, French as a foreign language, Italian, Latin
and ancient Greek.

Visit to the Jewish Museum in Thessaloniki
On 15 March, the secondary school students will visit the Jewish Museum of
Thessaloniki and the main monuments of the Jerusalem of the Balkans with
Ms Tiagou and Ms Matalon.
I would like to take advantage of this editorial to tell you that the Memory
Walk will take place on Sunday 20 March.

Projects in progress
Ecological and environmental awareness project: visit to the national
park of lakes Koroneia, Volvi and Tempi in Macedonia;
Visit to the environmental centre "Arktouros" in Nymfeo (Florina);
Project to clean up the beach of Peraia in collaboration with the
municipality of Thermaikos;
Trip to Meteora for CE1-CE2 pupils, the week of 13 April;
French-speaking camp in "Armenistis" from 3 to 10 July.

Development of EFT/MLF
An MLF mission went to Thessaloniki from 16 to 18 February to meet the
management, the educational community and parents' representatives.
These exchanges led to a reaffirmation by the MLF to pursue and strengthen
its Thessalonian hold. It is a question of jointly building a strategic
development plan with objectives over three years around the extension of
the educational offer, digital technology, professional development and the
refurbishment of the premises.
In order to cross-reference all these points and inform the debate on the
financial situation and the architecture of the new school year, a school
council will be held on 14 March, a secondary school council on 17 March and
a school council on 22 March.

Parents' Conference: get involved
Patrice Bain - Powerful Learning for Home and School
~ 15 March 2022 ~
Do your children or students have trouble remembering what was taught last
year, last semester or even last month? Have they sometimes internalised
failure, thinking that they won't succeed because they are 'not smart'? There

are reasons, clearly identified reasons, why this happens.
Patrice Bain, veteran teacher and author of "A Parent's Guide to Powerful
Teaching" will be speaking on March 15 at our 4th conference in the
mlfmonde network's #SchoolEnsemble and #coeducation cycle.
The conference will be in English and simultaneously translated into
French and Spanish!
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