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Βράβευση του Μαυρίδη Γ.
από το ίδρυμα Ελπίδα
Την Παρασκευή 7 Ιουλίου ο μαθητής μας Μαυρίδης Γιώργος βραβεύτηκε από την πρόεδρο του Συλλόγου “Ελπίδα”,
την κυρία Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη, στο Ογκολογικό Παίδων της Αθήνας για την 1η θέση που κατέκτησε
πανελλαδικά στο διαγωνισμό “21ος Λυσίας”. Ο Γιώργος
ευχαρίστησε τους γονείς και τους δασκάλους του και υποσχέθηκε πως θα παίξει και του χρόνου στο διαγωνισμό για
να στηρίξει με τον τρόπο αυτό το πολύ σημαντικό έργο του
Συλλόγου φίλων παιδιών με καρκίνο “Ελπίδα”.

Δείτε το βίντεο εδώ

δράσεις

Καλοκαιρινές Κατασκευές
Μια χρονιά γεμάτη όμορφες και έντονες στιγμές, έφτασε στο τέλος της.
Την αποχαιρετήσαμε λοιπόν με την
καλύτερή μας διάθεση, δημιουργώντας “δροσερές” κατασκευές.

Γιορτή Λήξης
Την Παρασκευή 9 Ιουνίου γιορτάσαμε με λαμπρότητα
τη λήξη του σχολικού έτους 2016-2017 καθώς συμπληρώσαμε 50 χρόνια ίδρυσης και λειτουργίας του
σχολείου μας. Παρακολουθήστε στιγμιότυπα από την
επετειακή μας εκδήλωση.

Δείτε το βίντεο εδώ

Αποφοίτηση Στ’
Με πολλή συγκίνηση αποχαιρετήσαμε
τους μαθητές της Στ’ τάξης και φέτος!
Ευχόμαστε στα παιδιά καλή σταδιοδρομία στο Γυμνάσιο!

Δείτε το βίντεο εδώ
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Βραβεύσεις της σχολικής χρονιάς
2017-2018
Την Παρασκευή 9 Ιουνίου βραβεύσαμε τους μαθητές μας
που διέπρεψαν με τις επιδόσεις τους κατά τη σχολική χρονιά
2017-2018 στις εξετάσεις Young Learners του Cambridge,
στις εξετάσεις Πιστοποίησης του φορέα Global cert, στον
Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό Καγκουρό, στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό “Λυσίας” και στον Παγκόσμιο
Διαγωνισμό Αγγλικών Kangaroo. Συγχαρητήρια σε όλους
τους μαθητές και τις μαθήτριες!

Καθιερωμένο μπουγέλο
Τελειώνοντας η σχολική χρονιά, το καθιερωμένο “μπουγέλο” στην αυλή του
σχολειου μας χάρισε δροσιά και γέλια
στα παιδιά της Στ’ τάξης.
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Θερινά Τμήματα

Πικ-νικ στην αυλή
Ο υδράργυρος «ανέβηκε» πολύ
αλλά βρήκαμε την λύση στη
στιγμή. Παρέα με τα λαχταριστά μας φαγητά και τα όμορφα
τραπεζομάντηλα κάναμε πικ-νικ
απολαμβάνοντας την δροσιά
που μας πρόσφεραν τα δέντρα
της καταπράσινης αυλής μας!

Ψαράκια , καβουράκια στο
Andreadis Junior

Οι μαθητές του Andreadis Junior έφτιαξαν τα ψαράκια
τους και τα άφησαν να κολυμπήσουν στον βυθό. Στα
βραχάκια όμως παρακεί κρύβονται τα καβουράκια.
Προσοχή στα ποδαράκια!

Καλοκαιρινή δροσιά:

Παγωμένη γρανίτα καρπούζι
και λαχταριστό γιαουρτογλυκό

Υποβρύχιο ηφαίστειο

Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν στα ύψη και η ανάγκη για
δροσιά και απόλαυση έγινε ακόμη μεγαλύτερη. Έτσι οι
μικροί μας φίλοι έφτιαξαν μια παγωμένη γρανίτα καρπούζι , την οποία «ρούφηξαν» ως την τελευταία σταγόνα. Δεν έλειψε βέβαια και το γιαουρτογλυκό , το οποίο
περιείχε δροσερό γιαούρτι , μαρμελάδα φράουλα και
τραγανά μπισκότα.
ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΟΡΕΞΗ

Ως γνήσιοι μικροί εξερευνητές πειραματιζόμαστε και φτιάχνουμε ένα πολύχρωμο
υποβρύχιο ηφαίστειο. Τα υλικά μας απλά:
λάδι, νερό, χρώμα ζαχαροπλαστικής, ένα
αναβράζον δισκίο και έτοιμο!
Προσοχή όμως στην λάβα!!!!

Δείτε το βίντεο εδώ
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Robotics

Η ρομποτική έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Ομάδα εκπαιδευτικών από την Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μύησαν τους μικρούς και τους μεγάλους
μαθητές μας στα μυστικά της ρομποτικής. Οι μαθητές μας
χωρισμένοι σε ομάδες ανέπτυξαν το αίσθημα της συνεργασίας και κατασκεύασαν τα δικά τους ρομπότ.

Hip - Hop
Ο χoρός είναι μία από τις ομορφότερες και συνάμα πιο διασκεδαστικές μορφές εκγύμνασης
και έκφρασης. Το hip-hop ενθουσίασε τους
μαθητές του Summer Camp και στο τέλος
κάθε μαθήματος μας παρουσίαζαν ορισμένες
πολύ ενυπωσιακές χoρογραφίες.

Camp Activities

The key to a fun summer lies in games. We played
different games where everybody plays and everybody
wins and everybody enjoys to run, run, run!!!

Cooking

What a great way to cool ourselves by eating
homemade ice-cream. No more excuses for
buying ice-cream. If we can do it, you can do
it too!! We also treat ourselves with chocolate
balls on a stick for a job well done!!
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Martial arts

Δείτε το βίντεο εδώ
Το Muay thai είναι μία πολύ εντυπωσιακή πολεμική τέχνη.
Εξειδικευμένοι δάσκαλοι, ο Mohamed και η Μαρία, δίδαξαν τις βασικές τεχνικές του αθλήματος και έτσι οι μαθητές του Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων μας έκαναν τα
πρώτα τους βήματα στην ταϊλανδέζικη πυγμαχία!
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Sports
Story telling
What a better way to tell your
summer story by making your
own summer book!!

Photography

Όλα τα παιδιά που παρακολούθησαν το “εργαστήρι”
φωτογραφίας γνώρισαν τα βασικά μυστικά που κρύβονται πίσω από τη τέχνη της φωτογραφίας. Επίσης,
έκαναν τα πρώτα τους βήματα στην επεξεργασία φωτογραφιών και τα “αποτελέσματα” των προσπαθειών
τους τα πήραν ενθύμιο σε εκτυπωμένη μορφή.

Τα παιδιά στο Summer Camp των Eκπαιδευτηρίων μας γνώρισαν και έπαιξαν ορισμένα αθλήματα που δεν είναι τόσο διαδεδομένα στην Ελλάδα όπως το softball, το hockey και το kickball.
Παράλληλα διασκέδασαν αγωνιζόμενοι σε μερικά αθλήματα του κλασικού αθλητισμού (στίβος),
όπως οι αγώνες ταχύτητας, η σφαιροβολία και
ο ακοντισμός. Από το πρόγραμμα φυσικά δε θα
μπορούσε να λείψει το ποδόσφαιρο καθώς και το
αγαπημένο παιχνίδι των μαθητών μας, το fireball,
παιχνίδι που εφευρέθηκε από τους καθηγητές
Φυσικής Αγωγής των Εκπαιδευτηρίων μας.

Δείτε το βίντεο εδώ

Indoor Games

The fun just doesn’t stop. Too hot outside, well
we brought the games inside and had a blast.
Never ending laughs and team cheering.

Arts & Crafts

We brought to surface our creative side and let
our imagination run wild. The results outstanding.
We created awesome canvas painting. Dared to
make our own sea aquarium, 3D turtles and why
not origami lotus. Creativity at its peak.

These are just a few of our
non-stop fun activities
which we want to share
with you and wish you all
Happy Fun Summer Holidays!!!

Swimming
Οι επισκέψεις μας στο κολυμβητήριο ήταν
πάντα μία από τις κορυφαίες στιγμές διασκέδασης των παιδιών στο summer camp.
Εκτός από διασκέδαση όμως η κολύμβηση
προσέφερε στα παιδιά και μία ιδανική μορφή άσκησης καθώς γυμνάζει ομοιόμορφα
όλες τις μυϊκές ομάδες.

Δείτε το βίντεο εδώ
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School’s Out For Summer
“We have had an incredible year at Andreadis English
Academy with many, many achievements and successes.

We wish all our students a fantastic
summer holiday.”

Καλό Καλοκαίρι!
Τις καλύτερες ευχές μας για καλό καλοκαίρι ανταλλάξαμε την Πέμπτη 15/6/2017 και ανανεώσαμε το ραντεβού
μας για τον Σεπτέμβρη! Καλές βουτιές!!!

Τα Εκπαιδευτήρια
Ανδρεάδη πάνε διακοπές
από 1/8 έως 20/8!

Ωραιόκαστρο, Τ.Κ.: 570 13
Τηλεφωνικό κέντρο: 2310 699 900
2310 696772, 2310 697608
 info@andreadis-school.gr
 www.andreadis-school.gr
 facebook.com/andreadis.school 11

