Ιούνιος 2022

NEUE SCHULE
ZEITUNG
Τον Ιούνιο στο Neue Schule Athen...

...γιορτάσαμε τον ερχομό του καλοκαιριού!

Ο ΙΟΥΝΙΟΣ
Μία σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της.
Πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια το
καταλαβαίνουμε μόνο μέσα από τους μαθητές
μας. Εμείς αισθανόμαστε ότι παραμένουμε ίδιοι,
ενώ τα μικρά μας μέσα σε έναν χρόνο αλλάζουν
τόσο πολύ! Καλή ξεκούραση! Να απολαύσετε
κάθε στιγμή αυτού του καλοκαιριού και να
ξανανταμώσουμε υγιείς και γεμάτοι όμορφες
εμπειρίες.

τα νεα των λιλιπουτειων μαθητων

συνεργαζομαστε

UPCYCLING
Τα Προνηπιάκια μας συνεργάστηκαν με τα
παιδιά της ΣΤ ́ τ άξης για να φτιάξουν
γιρλάντες και να στολίσουν το σχολείο για
τις τελικές γιορτές των τάξεων. Στο
πλαίσιο
του
project
"Ανακύκλωση"
επαναχρησιμοποιήσαμε
δημιουργικά
πλαστικές σακούλες και κομμάτια
υφάσματος που μας είχαν περισσέψει από
παλιές κατασκευές.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Στα πλαίσια των δράσεων μετάβασης στο
Δημοτικό τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας
προσκάλεσαν σε πικνίκ τα παιδιά της Α’
τάξης
όπου
αντάλλαξαν
εμπειρίες,
έθεσαν
τα
ερωτήματα
και
τους
προβληματισμούς τους και ξεναγήθηκαν
στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού.
Στόχος η ομαλή μετάβαση στο "Μεγάλο
Σχολείο’’ και τη δημιουργία αισθημάτων
ασφάλειας για τη νέα σχολική χρονιά.

τα νεα των λιλιπουτειων μαθητων

καλο καλοκαιρι!

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
ΓΙΟΡΤΗ
Επιτέλους,
μετά
από
δύο
χρόνια
μπορέσαμε να γιορτάσουμε και πάλι όλοι
μαζί. Γονείς και φίλοι ήρθαν για να
λάβουν μέρος σε μία ξεχωριστή γιορτή,
όπου κάθε τμήμα της προσχολικής
ηλικίας δημιούργησε παιχνίδια, ανάλογα
με τη θεματική που είχε επεξεργαστεί
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς,
για να παίξει μαζί με τους γονείς τους.
Περάσαμε υπέροχα! Και του χρόνου!

τα νεα του δημοτικου
καλωσ ηλθατε!
ΥΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Ένα ηλιόλουστο πρωινό υποδεχτήκαμε στο
σχολείο μας τα παιδιά τα οποία θα φοιτήσουν
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην Α΄ τάξη του
Neue Schule Athen, αλλά δεν είναι ήδη
μαθητές του Νηπιαγωγείου μας. Με παιχνίδια,
ζωγραφική και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις
μας, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν
και τους μελλοντικούς συμμαθητές τους, ώστε
η αγωνία για το καινούριο να δώσει τη θέση
της στην ανυπομονησία για την συνάντηση με
τους νέους φίλους! Ραντεβού τον Σεπτέμβρη
νέα φιλαράκια μας!

ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΑ
Τα
πρώτα
σχολικά
λεωφορεία,
ιδιοκτησίας τους Neue Schule Athen
είναι
γεγονός!
Συνεχίζουμε
να
μεταφέρουμε με ασφάλεια και συνέπεια
τους μαθητές μας στους δρόμους της
Αθήνας. Σύντομα τα κίτρινα λεωφορεία
με το χρωματιστό δέντρο του σχολείου
μας θα πληθύνουν! Ανυπομονούμε!

τα νεα του δημοτικου
ΟΛΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ!

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ
Η

ενασχόληση με το σκάκι προσφέρει
όξυνση της νοημοσύνης κι ανάπτυξη
αναλυτικής σκέψης και φαντασίας. Στο
Neue Schule Athen δίνουμε πληθώρα
ευκαιριών
στους
μαθητές
μας
να
ασχοληθούν με το συγκεκριμένο παιχνίδι κι
οδηγηθήκαμε
στο
επιστέγασμα
όλων
αυτών, με την οργάνωση τουρνουά σκάκι,
κατά τις τελευταίες σχολικές μέρες. Οι
μαθητές μας διασκέδασαν, αλλάζοντας για
λίγο τη σχολική ρουτίνα τους.

ΚΥΒΟΣ ΤΟΥ
ΡΟΥΜΠΙΚ
Στο Neue Schule Athen αγαπάμε να
προτείνουμε
στους
μαθητές
μας
εναλλακτικούς τρόπους συγκέντρωσης κι
ανάπτυξης δεξιοτήτων. Ένας από αυτούς
ήταν η παρότρυνση ενασχόλησης με τον
διάσημο κύβο του Ρούμπικ. Τα πολύχρωμα
κυβάκια αποτέλεσαν για μεγάλο χρονικό
διάστημα το αγαπημένο παιχνίδι των
παιδιών στα διαλείμματα, κι εμείς δεν
γινόταν παρά να οργανώσουμε για χάρη
τους ένα τουρνουά! Συγχαρητήρια σε
όλους τους συμμετέχοντες!

τα νεα του δημοτικου
οι καλοκαιρινεσ μΑΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Α' ΤΑΞΗ
Με μια υπέροχη παράσταση στα γερμανικά
αποχαιρέτησαν οι μαθητές της Α΄ τάξης τη
σχολική χρονιά που πέρασε. Οι εποχές, οι
μήνες και οι καιρικές συνθήκες, έγιναν ο
δρόμος για να μιλήσουν τα παιδιά για την
αποδοχή και την ομαδικότητα! Λιλιπούτειοι
φίλοι μας είμαστε πολύ περήφανοι για σας!
Και τα γερμανικά σας... άψογα!!!

τα νεα του δημοτικου
οι καλοκαιρινεσ μΑΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Β' ΤΑΞΗ
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι μαθητές
της Β΄ τάξης, κατάφεραν να παρουσιάσουν
ένα γερμανόφωνο έργο στο θέατρο του
σχολείου
μας.
Τα
παιδιά
μας
επιστρατεύοντας
προσωπικές
πινελιές
έμπνευσης στο μάθημα της Θεατρικής
Αγωγής, ασχολήθηκαν με θεματικές όπως η
διαφορετικότητα, ο εκφοβισμός, κι η
διατροφή. Τα πάντα κάτω από το πρίσμα
της αγάπης φωτίστηκαν και χάρισαν μια
μαγική βραδιά στο κοινό! Καλό καλοκαίρι
μικροί μας φίλοι!

τα νεα του δημοτικου
οι καλοκαιρινεσ μΑΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Γ' ΤΑΞΗ
Οι μαθητές της Γ' τάξης χάρισαν πολύ
γέλιο
αλλά
και
συγκίνηση
στους
αγαπημένους
τους
που
ήρθαν
να
παρακολουθήσουν την καλοκαιρινή γιορτή
τους. Το τραγούδι κι ο χορός αναμείχθηκαν
με τον αυτοσχεδιασμό δημιουργώντας ένα
έργο-χρονολόγιο των μηνών που διανύσαμε
στις σχολικές αίθουσες. Ευχόμαστε οι
αναμνήσεις σας να είναι πάντα τόσο
χαρούμενες και γεμάτες ενσυναίσθηση,
όσο της φετινής σχολικής χρονιάς.

τα νεα του δημοτικου
οι καλοκαιρινεσ μΑΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Δ' ΤΑΞΗ
Με αφορμή τους εορτασμούς των 200
χρόνων από την Επανάσταση του 1821
ετοιμάσαμε μια γιορτή αφιέρωμα στον
Αγώνα! Ο αρχικός στόχος ήταν να
παρουσιαστεί η γιορτή αυτή τον Μάρτιο
από τους μαθητές της Δ΄ τάξης, ωστόσο
οι
υγειονομικές
συνθήκες
δεν
το
επέτρεψαν
κι
έτσι
η
παράσταση
μετατέθηκε για τον Ιούνιο. Με σεβασμό
στην παράδοση και την ιστορία, τα παιδιά
ερμήνευσαν ένα έργο με σύγχρονο χιούμορ
αλλά και συγκίνηση. Χαιρόμαστε που μέσα
από την διαδικασία, οι μαθητές του Neue
Schule Athen προσέγγισαν βιωματικά την
ιστορία της Ελλάδας.

τα νεα του δημοτικου
οι καλοκαιρινεσ μΑΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Ε' ΤΑΞΗ
Το 2021 αποχαιρετήσαμε τον σπουδαίο
μουσικοσυνθέτη
Μίκη
Θεοδωράκη.
Οι
μαθητές της Ε΄ τάξης, με αφορμή τη λήξη
του σχολικού έτους, παρουσίασαν ένα
μουσικοχορευτικό
θεατρικό
έργο,
αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του
καλλιτέχνη.
Με
μεγάλο
καμάρι
παρακολουθήσαμε
τα
παιδιά
να
μεταμορφώνονται
σε
σπουδαίους
ερμηνευτές. Το επίτευγμα δύσκολο, αλλά
αποδείξαμε πως η συστηματική δουλειά
οδηγεί στην επιτυχία. Συγχαρητήρια σε
όλους τους συμμετέχοντες!

τα νεα του δημοτικου
οι καλοκαιρινεσ μΑΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

ΣΤ' ΤΑΞΗ
Κάθε Ιούνιο καλούμαστε να κάνουμε κάτι
εξαιρετικά δύσκολο: να αποχαιρετήσουμε
τα
παιδιά
της
Στ΄τάξης.
Τους
περισσότερους
μαθητές
μας
τους
συντροφεύουμε από τα πρώτα σχολικά
βήματά τους στο Προνήπιο. Οκτώ υπέροχα
χρόνια μαζί. Πάντα ο αποχαιρετισμός
γίνεται με μια μεγάλη γιορτή, στην οποία
θυμόμαστε τις ξεχωριστές στιγμές του
κάθε παιδιού, κι αφήνουμε τα παιδιά μας να
μας παρουσιάσουν ό,τι τα εκφράζει
καλύτερα. Σε μια βραδιά γεμάτη από
τρυφερότητα, γέλιο και δάκρυ, δώσαμε το
ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση.
Διότι το Neue Schule Athen έχει πάντα
ανοιχτή την αγκαλιά του για όποιο παιδί
πέρασε το κατώφλι του! Αγαπημένα μας
πλάσματα, εις το επανιδείν! Καλό δρόμο
στη ζωή σας!

τα νεα του δημοτικου
αγαπαμε τα ζωα!

ΖΩΙΤΣΑ ΚΑΙ ΧΟΡΧΕ
Ένα καινούριο μέλος προστέθηκε στην
οικογένεια του Neue Schule. H Ζωίτσα μας!
Ένα
πανέμορφο
μικρό
σκυλάκι
που
δυστυχώς μια πυρκαγιά το οδήγησε σε
πολλαπλά χειρουργεία και ακρωτηριασμό.
Τα παιδιά την λάτρεψαν. Έζησε μαζί μας
δεκαπέντε μέρες και πήρε όση αγάπη θα
έπαιρνε σε όλη της της ζωή. Δυστυχώς
στο τελευταίο χειρουργείο, η καρδιά της
δεν άντεξε και μας άφησε όλους μαζί,
αγκαλιασμένους, να αντιμετωπίσουμε τον
άδικο χαμό της. Όμως, η ανάγκη να έχουμε
ένα σκυλάκι που θα παίζει μαζί μας στα
διαλείμματα και θα μας συντροφεύει, ήταν
πλέον διάχυτη. Έτσι, ήρθε ο Χόρχε. Ένα
μικρό αδέσποτο που παίζει κυνηγητό και ζει
για να το χαϊδεύουν. Καλώς μας ήρθες,
Χόρχε!

τα νεα του δημοτικου
τα καλοκαιρινα μΑΣ εθιμα

ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ...
ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ!
Από την ημέρα που άνοιξε το σχολείο μας
γνωρίζουμε τι θα κάνουμε την τελευταία
σχολική μέρα: μπάνιο στη θάλασσα! Είναι
μια μοναδική ευκαιρία μικροί και μεγάλοι να
παίξουμε μαζί, να φτιάξουμε κάστρα στην
άμμο και να διαπιστώσουν οι μαθητές μας
ότι κάθε δάσκαλος έχει μέσα του ένα
μικρό παιδί που του αρέσει να παίζει! Ίσως
γι΄ αυτό αποφάσισε να γίνει και δάσκαλος!
Είναι μια δράση που δεν θα σταματήσουμε
ποτέ. Έτσι λέμε "Καλό Καλοκαίρι" και
"Ραντεβού τον Σεπτέμβρη!".

τα νεα του δημοτικου
summer camp

SUMMER CAMP
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
Το Sommer Camp 2022 του Neue Schule
Athen
άρχισε,
χαρίζοντας
μοναδικές
στιγμές στους συμμετέχοντες. Η κάθε
μέρα είναι μια γιορτή! Τα παιδιά μας
απολαμβάνουν από τοξοβολία κι aerial
yoga, μέχρι ξιφασκία, εβδομαδιαία μπάνια
κι εκδρομές σε μοναδικούς προορισμούς. Η
διασκέδαση συνδυάζεται με τη μάθηση κι
οι καλοκαιρινές αναμνήσεις θα μείνουν
βαθιά χαραγμένες στη μνήμη των μικρών
κατασκηνωτών μας! Και σε δύο γλώσσες!!!

το σχολειο μεσα απο τα ματια των μαθητων
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ...

Όταν θα φύγω από το σχολείο,
δε θα ξεχάσω ποτέ:
τους φανταστικούς δασκάλους
τις τέλειες εκδρομές
τα μπουγέλα το καλοκαίρι
τα μπάνια στο Yabanaki
τη διανυκτέρευση στο σχολείο
τις θεατρικές παραστάσεις
τις πολλές δραστηριότητες
τους συμμαθητές μου
τα πάρτι που κάναμε στους δασκάλους
τα Oktoberfest και τα Weihnachtsbasar
την αγαπητή κυρία Τερέζα
τον αγαπητό κύριο Βασίλη
Παναγιώτα Π.

