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Λ6γω καπoιωv πρoβληματωv τoυ υπoλoγιoτη μαg δεv ξ€ρω αv €1ετε λdβει τηV επιστoλ{ μαg,τηvoπotα €xω ηδη oτεiλει.Tηv ξαvαoτ€λvω απ6 τo πρooωπικ6 μoυ mail μαζt με πoλλ€g ευx€q γιαKαλα xριoτoιjγεvvα oε 6λoυg oαg. Ελπtζoυμε τηv Kαιvo0ρια 1ρovιd vα τα ξαvαπo6με. 
''

L4o Δημoτικo Σ1oλεto Ntκαιαq
H ΔιευΘ0vτρια
N€λλη Mooxovα
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Mε αφoρμη την επioκει].rη των A',B'& Τ'ταξεων τoU
oxoλε ioυ μαq ,14oΔημoτ ικ6 NiκαLσζ, την Tετdρτη
t9/lL/20t4 στo Kαλλιμ&ρμαρo ΠαναΘηναΙκ6 Στ&διo στα
πλαioια τoυ πρoγρ&μματoq
"KidsΑthletics " , σLoΘαν6μαoτ ε την UΓΙoχρ6ωoη να σαq
ευχαριoτηooυμε YLα την Yνωριμ[α, ξενdγηoη αλλ& KαL
τo εξαιρετ ικ6 πρ6γραμμα.

'Ημoυν μαζι με τα παιδι& μαq απ6 την αρχη τoU
πρoγρdμμματoq μ6χρL τo τ6λo9. Ε[ναι oπ&νιo να
μεταδ[δειg σε παιδι& Πoυ βλ6πειg πρrilτη φoρd γνcioη
, αγ&πη κα L χαρα.

oι καΘηγητρLεq ΚαL ot καΘηγητ6g Φuoικηg Aγωγηg με
πoλλη 6ρεξη καL πoλλη αγdπη μεταδlδoυν την αγ&πη
τoυq Ytα τα αΘληματα τoU oτ[βoυ.

Δεν ε iνα ι τυ1α lo 6τ ι απ6 την πριilτη κ ι6λα9 μf ρα
δηλωoεων σUμμετoxηg καλljπτoντα L σχεδ6ν 6λεg o L

ημερoμην [εg τoυ πρoyρ&μματoq.

'Eνα μεγ&λo εUχαρ ι oτιb στoυq καΘηγητ 6 g Φυo ι κηg
Aγωγηg YLα την εξαιρετ ικη διδαoκαλiα, την
μεΘoδικ6τηταrτην μεταδoτικ6τητα KαL την αγdπη Πρoq
τoυq μαΘητ69 βαζ, κατ& την &Φoγη εφαρμoγη τoυ
πρoγρ&μματoq.

Eπloηg στην κυρiα Παναγoπo'jλoυ YLα την ευyενικη
συνεργαoiα τηq.

To xαμ6γελo καt η Lκανoπoiηoη στα μ&τια των μαΘητriν
μαq μετ& τη ληξη τoυ πρoγρ&μματoq, αλλ& ΚαL η
εμΠε ιρ[α ΓΙoυ απoκ6μLσαν μετd απ6 αυτη τη δρdoη στoν
συYκεΚρ Lμ6νo xιilρo με τoUq σUYΚεκρ Lμ6νoυg ανΘριiπoυg,
ε [να L η μεγαλr1τερη απ6δε L ξη YLα τα 6oα ΓΙαρε [1αν
μ6oα σε λlγεg ιilρεqr o L καΘηγητ6g Φυoικηg Aγωγηg
στoυζ μαΘητ6g μαq.

Eυ16μαoτε η πρooπdΘεια αυτη να συνε1ιoτεl Yιατ[
πραγματ ικd αξ i ζε ι !



'Eτoι Θα μΠoρ6ooυν να παρακoλoυΘηooυν τo
πρ6γραμμα "Kids Ath1etics" ακ6μα περLoo6τερα παιδιd
, π&ντα πλαιoιωμ6νo απ6 ανΘρriπoυg με μερdκι ,
δ ι&Θεoη KαL 6ρεξη γι'αυτ6 πoυ κ&νoυν.

Θα 1αρol3με πoλ0 να σαq ξαναδofμε με τLq μεγdλεq
τ&ξειg τoυ o1oλεlou μαq ΚαL Θα ε[ναι μεγ&λη μαq
χαρα να εΓΙ LσΚεφΘε [τε τo o1oλε [o μαq.

Σαq ΠερLμ6νoυμε 6λoυ9!

H Δ/ντρια τoυ L4.ou Δ.Σ. N[καιαg

Ndλλη Moo1oνd


