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Σελ. 8

To Bazaar του Συλλόγου Γονέων
του σχολείου μας
Το Bazaar του σχολείου μας έγινε το
Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011 στο χώρο του σχολείου μας.
Υπήρχαν 5-6 πάγκοι με πολύ ωραία
πράγματα το ένα καλύτερο από το άλλο.
Οι πάγκοι ήταν γεμάτοι αστεράκια και
καρδούλες φτιαγμένα με πηλό και χρυσόσκονη, μπαλονάκια (όχι φουσκωμένα)
γεμάτα με αλεύρι που έπερναν ότι
σχήμα ήθελες αν τα έπλαθες. Ακόμα
υπήρχαν σελιδοδείκτες φτιαγμένοι από
χαρτόνι με υπέροχες ζωγραφιές. Σε άλλο
πάγκο έβρισκες καμπανάκια από μικρά
πήλινα βαζάκια χρωματισμένα με νερομπογιές και χρυσόσκονη, στρογγυλά
στεφανάκια με γαρίφαλα επάνω, κούπες
με διάφορα χριστουγεννιάτικα σχέδια

κορδέλες, χάντρες και χαρτιά γεμάτα
ευχές, που μέσα είχαν καραμέλες. Βέβαια πολλά πράγματα είχαν φτιάξει και
οι μαμάδες των παιδιών. Ήταν όλα
υπέροχα και αξίζουν όλοι ένα πολύ μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ!!!
Το Σάββατο είχε έρθει η φιλανθρωπική
ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου για να
μας διασκεδάσει με υπέροχα και παραδοσιακά τραγούδια. Εμείς χορέψαμε
πολλή ώρα και ευχαριστηθήκαμε πάρα
πολύ. Το κέφι κράτησε αμείωτο μέχρι
που ήρθε η ώρα για να φύγει η φιλαρμονική. Ελπίζουμε να έρθουν και του
χρόνου
Την άλλη μέρα ήρθε ένας ταχυδακτυλουργός για να μας διασκεδάσει κι αυτός
με τα υπέροχα και περίεργα
κόλπα του. Ένα από τα περίεργα
κόλπα του ήταν όταν εμφάνιζε
ένα περιστέρι κάθε φορά που κάλυπτε ένα μαντίλι. Πώς το έκανε;
Από έβγαζε το περιστέρι; Δεν
μπορούσαμε να καταλάβουμε.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι το περιστέρι ήταν αληθινό, γιατί το
πιάσαμε. Άλλο εντυπωσιακό και
δύσκολο μαγικό ήταν αυτό με τη
φωτιά. Θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι όλα ήταν υπέροχα και
άρεσαν σε μικρούς και μεγάλους.
Ο ταχυδακτυλουργός βγάζει περιστέρια
Εμείς ως δαιμόνιοι ρεπόρτερ ξεκαι μπρελόκ. Αλλού υπήρχαν διάφορα τρυπώσαμε τον πρόεδρο του Συλλόγου
αρωματικά κεριά, κηροπήγια, φαναρά- Γονέων κ. Καμπάνη Αντώνη και είχαμε μαζί
κια, σκουλαρίκια, κολιέ, καραβάκια, μα- του μια ενδιαφέρουσα και αποκλειστική
γνητάκια,
και
μπάλες
για
το συνέντευξη σχετικά με το Bazaar και τους
χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τέλος υπήρ- μελλοντικούς στόχους του Συλλόγου.
χαν χριστουγεννιάτικα γλυκά όπως κου- Κύριε Πρόεδρε, πόσα χρόνια διοργαραμπιέδες, μελομακάρονα, σοκολατάκια νώνει ο Σύλλογος Γονέων Bazaar στ
σχολείο;
και κέικ.
Πολλά από αυτά τα είχαν φτιάξει τα Το Bazaar αυτό γίνεται για τέταρτη συνεχή
παιδιά του σχολείου μας. Εμείς ως τάξη χρονιά και ελπίζουμε να συνεχιστεί και για
φτιάξαμε καραβάκια και τα στολίσαμε με πολλά χρόνια ακόμα.
Πού βρέθηκαν όλα αυτά τα
όμορφα πράγματα; Ποιοι
βοήθησαν σ’ αυτό;
Πολλά από αυτά τα πράγματα,
όπως θα θυμάστε, έχουν γίνει
από εσάς τα παιδιά. Η κάθε τάξη
έχει φτιάξει δικές τις κατασκευές
που πωλούνται εδώ. Επίσης
έχουν φτιάξει οι μαμάδες σας διάφορα αντικείμενα και νοστιμότατα γλυκά. Αλλά και άλλοι
γονείς που δεν μπορούσαν να
φτιάξουν κάτι έχουν προσφέρει
διάφορα αντικείμενα για να πουΓενική άποψη του Bazaar

Ο κ. Καμπάνης με τους ρεπόρτερ μας

ληθούν στο Bazaar αυτό.
Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε στη
διοργάνωσή του;
Θα γνωρίζετε ότι κάθε εκδήλωση στην
οποία συμμετέχει πολύς κόσμος θα πρέπει
από πριν να μαζευτούν οι εμπλεκόμενοι, να
συμφωνήσουν πως θα γίνει η οργάνωση
του να συγκροτηθεί μια οργανωτική
ομάδα. Έτσι και εδώ ανέλαβε μια αμάδα
από μητέρες να ενημερώσει και να οργανώσει τους υπόλοιπους γονείς για να φέρουν πράγματα, είτε κατασκευές δικές
τους, είτε προσφορές και να οργανώσουν
τις κατασκευές της κάθε τάξης
Ποιος είναι κ. Πρόεδρε ο στόχος
αυτού του bazaar;
Ο στόχος του bazaar, όπως κάθε χρόνο, είν
αι να έχουμε μεγάλη συμμετοχή γονέων
και παιδιών σ’ αυτό, ώστε τα παιδιά να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις που γίνονται αλλά και για να πωληθούν τα πράγματα
και να μαζέψουμε κάποια χρήματα, τα
οποία θα χρησιμοποιήσει ο Σύλλογος για
την βελτίωση των συνθηκών λειτουργία
του Σχολείου. Προς όφελος, δηλαδή των
παιδιών μας.
Έχετε σκοπό, ως Σύλλογος Γονέων,
να οργανώσετε και άλλες εκδηλώσεις στο σχολείο μας;
Βέβαια. Οι δύο αμέσως επόμενες εκδηλώσεις που θα κάνουμε είναι η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας και τις Απόκριες
θα διοργανώσουμε αποκριάτικο χορό για
όλα τα παιδιά του σχολείου
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία στους στόχους
σας.
Βασιλική Τσουβαλιά, Δημήτρης
Τρανούλης, Γρηγόρης Μαργαρίτης

