Πρόγραμμα Χριστουγέννων
«Πολυπολιτισμικό Κέντρο Φροντίδας Παιδιών Λευκωσίας» &
«Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές»
Αγαπητοί γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι παρ’ ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που λάβαμε από το ΥΠΠΑΝ τα
δημοτικά σχολεία κλείνουν στις 22 Δεκεμβρίου, λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια συζήτηση σε σχέση με
κλείσιμο στις 16 του μήνα, προχωρούμε με σενάριο λειτουργίας, το οποίο περιλαμβάνει και τις δύο
πιθανότητες. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα διακοπών Χριστουγέννων 2020/21 θα λειτουργήσει σύμφωνα
με το κλείσιμο των σχολείων και το πρόγραμμα που παρατίθεται πιο κάτω.
Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει με περιορισμένες δυνατότητες απασχόλησης λόγω του ισχύοντος
υγειονομικού
πρωτοκόλλου
(βλ.
https://www.nicosia.org.cy/el-GR/municipality/multipurposecentre/ppkap/mutlicultural/). Επίσης, ανά πάσα στιγμή δύναται να προκύψουν αλλαγές σύμφωνα με
την τις εξελίξεις/μέτρα σε σχέση με την πανδημία.
Λειτουργία κατά τη διάρκεια διακοπών Χριστουγέννων: 7:00πμ-6:00μμ, 31/12 μέχρι 2:00μμ
17,18, 21 και 22 Δεκεμβρίου-> Απασχόληση στο κέντρο και βόλτες στο κοντινό πάρκο
23 Δεκεμβρίου ->

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΤΟΣΟΣ ΔΑ! ΘΟΚ €5** (εισιτήριο και λεωφορείο)

28 Δεκεμβρίου ->

Βόλτα στη γειτονιά, ελεύθερες δραστηριότητες

29 Δεκεμβρίου ->

Βόλτα στο Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας. Κόστος Λεωφ.: €2,50**,
Ώρα αναχώρησης: 8:45πμ. Ώρα επιστροφής 12:00μμ.

30 Δεκεμβρίου ->

Βόλτα στην εντός των τειχών πόλη

31 Δεκεμβρίου ->

Αποχαιρετούμε το 2020. Το πρόγραμμα κλείνει στις 2:00μμ.

4 Ιανουαρίου

->

Κόψιμο βασιλόπιτας και δημιουργική απασχόληση

5 Ιανουαρίου

->

Βόλτα στο Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας. Κόστος Λεωφ.: €2,50**,
Ώρα αναχώρησης: 8:45πμ. Ώρα επιστροφής 12:00μμ.

Υπενθυμίζουμε, ότι τα παιδιά θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους το πρωινό τους (κατά προτίμηση κάτι υγιεινό
και πρακτικό, όπως π.χ. σάντουιτς). Επίσης, όσα παιδιά επιθυμούν να κοιμούνται το μεσημέρι, θα έχουν
στη διάθεση τους κρεβατάκια με καθαρά σεντονάκια για να ξαπλώσουν. Θα ήταν καλό να φέρουν μαζί τους
μια κουβερτούλα για να σκεπαστούν (η οποία ασφαλώς θα επιστραφεί).
Περαιτέρω, παρακαλούμε όπως τα παιδιά φέρουν επίσης μαζί τους την κασετίνα τους, για σκοπούς χρήσης
στη δραστηριότητα τέχνης, καθώς και άλλα υλικά δημιουργικής απασχόλησης για αποκλειστική χρήση από
τα ίδια. Ενημερώνουμε ταυτόχρονα, πως τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για τα πράγματα τους και
πως πρόγραμμα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια προσωπικών αντικειμένων των παιδιών.
Η παράδοση των παιδιών θα πρέπει να γίνεται αυστηρά όχι πριν τις 7μμ. και η παραλαβή το αργότερο μέχρι
τις 6.00 μμ.
Παρακαλούμε τέλος θερμά, όπως μέχρι την Παρασκευή 11/12 καταβάλετε το κόστος
εκδρομών/δραστηριοτήτων βλ. ** στο πρόγραμμα) ή/και μας ενημερώσετε σε περίπτωση που το/τα
παιδι/ ιά σας δεν θα επισκεφτεί/ ούν το πρόγραμμα τις μέρες αυτές.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ!!!
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
8/12/2020

