Ο Νοέμβριος
ξεκινά κάθε
χρόνο την ίδια
ημέρα που
Τ Εαρχίζουν
ΥΧΟΣ
ο Φεβρουάριος
και ο Μάρτιος,
με εξαίρεση τα
δίσεκτα έτη. Το
λουλούδι του
μήνα είναι το
Μ Ηχρυσάνθεμο
ΝΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟ
Σ
και
ΕΤΟΣ 2015
η πέτρα του
μήνα το τοπάζι
(αν βρείτε
κάποιο να μας
το πείτε κι
εμάς!)
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O Mήνας:
Ο Απρίλιος ή
Απρίλης ή Απρίλτς
(Ποντιακά), είναι ο
τέταρτος μήνας
του έτους.
Στη λαϊκή
παράδοση ο
Απρίλης
ονομάζεται
του
¨ξεροκοφινάς¨,
επειδή είναι ο
μήνας κατά τον
οποίο τελειώνουν
οι συγκομιδές των
γεωργών, οι
οποίες συνήθως
είναι φτωχές.
Η «Πρωταπριλιά»
με τα αθώα
ψέματά της είναι
ένα πανευρωπαϊκό
έθιμο. Στην
Ελλάδα το αρχαίο
αυτό έθιμο
έφτασε, μάλλον,
την εποχή των
Σταυροφοριών κι
έχει τις ρίζες του
στους αρχαίους
κέλτες.
Επειδή τον
Απρίλιο ο καιρός
καλοσύνευε,
συνήθιζαν την
πρωταπριλιά να
πηγαίνουν για
ψάρεμα. Τις
περισσότερες
φορές γύριζαν
φυσικά με τα
χέρια άδεια κι έτσι
κατέφευγαν σε
ψεύτικες ιστορίες
για μεγάλα ψάρια!
Και επειδή μπορεί
κανείς να μην
αγαπάει τους
ψεύτες, όμως
αγαπάμε
Το σχολείο τις
μας είναι μια
φάρσες, η
συνήθεια αυτή
επεκτάθηκε και
στον υπόλοιπο
κόσμο!!

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Καλωσορίζουμε τις ανοιξιάτικες ημέρες
του μήνα με πολύ κέφι και χαμόγελα,
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
πού αλλού;
Στη Winners Education!!
27/03/2015

του

04-30/04/2015

Προετοιμασία για την Παράσταση
του καλοκαιριού !

01-03/04/2015

Ημέρες γονέων: Ενημέρωση και
παραλαβή 3ης ενημέρωσης προόδου

04-20/04/2015

Διακοπές Πάσχα!!!

06-08/04/2015

18/04/2015
Και επειδή εκτός από εξαιρετικοί μαθητές
είμαστε και εξαιρετικό κοινό, εννοείται πως
μετά την επιτυχημένη μας επίσκεψη στην
εκπομπή «ΤΑ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝΣ», μας κάλεσαν και
στο «The Voice»! Είδαμε τους αγαπημένους
μας τραγουδιστές αλλά και πώς γυρίζεται μια
μαγνητοσκοπημένη εκπομπή! Θα μας δείτε στις
οθόνες σας την Κυριακή του Πάσχα!
Ποια λέτε ότι είναι η επόμενη πρόσκληση?

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
5η συνάντηση προσωπικού
σχολείου μας

26/04/2015

Έως 30/04/2015

Mock tests Προσομοίωσης
εξετάσεων ως μέρος της
προετοιμασίας για τις εξετάσεις
Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών
3η Εκπαιδευτική Ημερίδα N.L.P In
Education
Let’s Do It – Εθελοντική Δράση για το
περιβάλλον
Συναρπαστικές στιγμές μας
περιμένουν στην επόμενη μας
εκδρομή! Δηλώστε συμμετοχή!!

Εθελοντισμός, Let’s Do It!
Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την αλληλεγγύη και την
ανιδιοτελή προσφορά. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι
στάση ζωής. Τα παιδιά που ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε
εθελοντικές δράσεις από μικρά εξελίσσονται σε πιο ισορροπημένους
ενήλικες γιατί μαθαίνουν να μοιράζονται, να νοιάζονται για τις
ανάγκες των άλλων και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.
Στα πλαίσια των Δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης,
ηWinners Education συμμετάσχει εφέτος στην Πανελλήνια
εκστρατεία Let’s Do it! με σκοπό να ευαισθητοποιηθούμε
όλοι για το περιβάλλον της πόλης μας.
 δες το video στο YouTube
 πρότεινε κι εσύ μια ιδέα
 μοιράσου την με τους φίλους σου
 ψηφίστε όλοι στο διαγωνισμό στην ομάδα μας στο Facebook
ή στην γραμματεία
 Η ιδέα με τις περισσότερους ψήφους θα κερδίσει
και εσύ θα δεις το όνειρο σου για την πόλη μας, το Χαϊδάρι,
να γίνεται πραγματικότητα!

Σημαντικά γεγονότα
Απριλίου:

H B1b σε ένα διαφορετικό Mystery Skype!

5 Απριλίου 1897
Κηρύσσεται ο
Ελληνοτουρκικός πόλεμος
του 1897.

Μιλήσαμε με τα παιδιά ενός Δημοτικού
Σχολείου στον Καναδά
για τις σημαίες μας, τα αξιοθέατα, τον
καιρό και όχι μόνο.. Τους

11 Απριλίου 1905
Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν
δημοσιεύει άρθρ α όπου
διατυπώνει τη θεωρία της
σχετικότητας.
2 Απριλίου
είναι η παγκόσμια ημέρα
παιδικού βιβλίου!
25 Απριλίου 1940
γεννήθηκε ο Αλφρέντο
Τζέημς «Αλ» Πατσίνο.
20 Απριλίου 1972
Το ¨Απόλλο 16¨ υπό τη
διοίκηση του John Young
προσεδαφίζεται στη
σελήνη.
4 Απριλίου 1975
Ιδρύεται η εταιρεία
πληροφορικής ¨ Microsoft¨.
4 Απριλίου 2002
Δύο κούκλες ηλικίας τριών
χιλιάδων χρόνων, ο Φοίβος
και η Αθηνά, επιλέγονται ως
οι μασκότ των Ολυμπιακών
Αγώνων της Αθήνας.
16 Απριλίου 2010
Η Lady Gaga καταρρίπτει το
ρεκόρ θεατών στο Youtube
και γίνεται η ¨Βασίλισσα
του Youtube¨ με
περισσότερες από 1 δις
θεάσεις.
Η Manchester United
εξασφαλίζει το πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου Αγγλίας για
το 2012-2013 με “Hat Trick”
του Robin Van Persie, στον
αγώνα εναντίον της Aston
Villa στο Old Trafford.

εντυπωσιάσαμε με ένα καταπληκτικό
μαγικό τρικ του Βαγγέλη!

Δεν ήταν μόνο που
το Λονδίνο μας
μάγεψε με την
μοναδική
μητροπολιτική του
ταυτότητα και την
ζωντανή, αισιόδοξη
ατμόσφαιρα, δεν
ήταν μόνο ο
γελαστός,
ανοιξιάτικος καιρός,
δεν ήταν μόνο το
υπέροχο ξενοδοχείο
με τον πλούσιο
πρωινό μπουφέ.
Ήταν που οι δυο
συνοδοί
εκπαιδευτικοί από
την WinnersEducatio
n και το Horizons
LanguageSchool
οργάνωσαν κάθε
λεπτομέρεια αυτού
ταξιδιού με κέφι,
μεράκι και φροντίδα
για να είναι ένα
πραγματικά
εκπαιδευτικό ταξίδι
που θα μείνει
αξέχαστο σε όλους
όσους συμμετείχαν.
Και το πιο
σημαντικό: είναι που
τα παιδιά έδεσαν σε
μια ζωηρή, κεφάτη
ομάδα που απλά το
καταδιασκέδασε!!!
Δώσαμε ήδη
ραντεβού για το
επόμενο ταξίδι!

Winners Education in London!!
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1 Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 5, 124 61 ΧΑΙΔΑΡΙ ΤΗΛ/FAX
210 5323249
ο
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