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Αγαπητοί Γονείς

Καλή χρονιά, και σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την ΧοροΕκφραση. Η Σχολή μας,

τηρώντας και φέτος την παράδοση, διοργανώνει (open class) για τους

γονείς των παιδιών.

Στα ανοικτά μαθήματα οι γονείς μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά ένα από τα

καθημερινά μαθήματα των παιδιών, και έτσι να καταλάβουν καλύτερα τον τρόπο που γίνεται

το μάθημα, να δουν την πορεία εξέλιξής τους στο χορό, αλλά και τη διάθεση με την οποία τα

παιδιά εξασκούνται και μαθαίνουν στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Τα ανοικτά μαθήματα εφέτος θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Σας παρακαλώ να φροντίσετε ώστε το παιδί σας να φορά τα κατάλληλα ρούχα για το μάθημα

και να έχει περιποιημένα μαλλιά.

ανοικτά μαθήματα

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/02/2013:

ΤΡΙΤΗ 26/02/2013:

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/02/2013:

ΠΕΜΠΤΗ 28/02/2013:

ΔΕΥΤΕΡΑ 04/03/2013:

ΤΡΙΤΗ 05/03/2013:

Τμήμα Προνήπια - Νήπια
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την ίδια μέρα τα τμήματα μπαλέτου 6.30-7.30 και 7.30-8.30 θα αναβληθούν
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Τμήμα
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Vocational RAD Adv.1

Vocational RAD Inter.

Σας καλούμε εγκαίρως, γιατί πιστεύουμε πως η παρουσία

σας θα είναι σημαντική και για τα παιδιά. Θα είναι χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας.

Επιπλέον, οι γονείς που έχουν λάβει επιστολές για εξετάσεις των παιδιών παρακαλούνται να

δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους στην Γραμματεία της Σχολής το αργότερο ως τα

τέλη Μαρτίου 2013

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους γονείς ότι σύμφωνα με τις

οδηγίες της Δ.Ο.Υ. και τις πρόσφατες σχετικές διατάξεις, όλες οι αποδείξεις της Σχολής θα

πρέπει πλέον να αναγράφουν υποχρεωτικά το ΑΦΜ του υπόχρεου, στο όνομα του οποίου

εκδίδεται η σχετική απόδειξη.
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