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ΜΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Αγαπητοί γονείς, 

Για την άνετη παραμονή των παιδιών στο αγρόκτημα αλλά και την αποτελεσματική μεταξύ 

μας συνεργασία, σας παρακαλούμε για τα παρακάτω: 

1.Καλό είναι να φορούν απλά σπορ ρούχα και κλειστά αθλητικά παπούτσια. 

  2.Κάθε παιδί θα πρέπει να έχει μαζί του μια τσάντα που φοριέται στην  

     πλάτη, προβλέποντας για: 

α)Ένα δελτίο με τα βασικά προσωπικά του στοιχεία κολλημένο πάνω στην τσάντα του. 

β)Μια πλήρη αλλαξιά ρούχων: εσώρουχα και ρούχα. Θα κινούμαστε, θα παίζουμε και θα 

δουλεύουμε σε υπαίθριο χώρο. Ειδικά για τις ημέρες των προγραμμάτων σχετικά με τον 

πηλό ή το νερό, καλό είναι να υπάρχουν στην τσάντα του κάθε παιδιού δύο πλήρεις αλλαξιές 

ρούχων καθώς και παπούτσια. Είναι πολύ πιθανό να λερωθούμε ή να βραχούμε. 

γ) Μια μικρή πετσετούλα. Ίσως μας χρειαστεί για το πρόσωπο. 

δ) Το καπέλο και την αντηλιακή κρέμα. Η ηλιοπροστασία είναι απαραίτητη! Αν τα γυαλιά 

ηλίου δεν τα κρίνετε απαραίτητα, αποφύγετε τα γιατί είναι εύκολο να χαθούν ή να σπάσουν. 

Επίσης, καλό είναι να υπάρχει ένα εντομοαπωθητικό παρασκεύασμα της επιλογής σας για 

καθημερινή χρήση. 

ε) Ένα παγουράκι για νερό με λουράκι ή θήκη για τη ζώνη. Μας είναι απαραίτητο! 

Παρακαλούμε, σε όλα τα ατομικά είδη του παιδιού να αναγράψετε το όνομα του. Μας 

διευκολύνετε να επιστρέψουμε στους κατόχους τους καπέλα, παγουράκια κλπ που 

συλλέγουμε καθημερινά απ’ τους διάφορους χώρους του αγροκτήματος. 

Παρακαλούμε επίσης, να μην φέρνουν τα παιδιά μαζί τους αντικείμενα αξίας, ηλεκτρονικά 

παιχνίδια ή κινητά τηλέφωνα. Δεν είναι απαραίτητα και δεν μπορεί να αποκλειστεί το 

ενδεχόμενο απώλειας τους. 

3. Για την καθημερινή μας επικοινωνία: Σχετικά με μηνύματα που θα θέλατε να μας 

διαβιβαστούν, θα μπορείτε να τα λέτε στη συνοδό του λεωφορείου κι εκείνη θα φροντίζει γι’ 

αυτό. Διαφορετικά, επικοινωνείτε άμεσα μαζί μας στα τηλέφωνα 2310492768 ή 

2310492756. Παρακαλούμε, αποφύγετε να τηλεφωνείτε στις συνοδούς μετά το τέλος των 

πρωινών δρομολογίων γιατί θα είναι απασχολημένες με τα παιδιά των ομάδων τους. 

Σε περίπτωση που κάποια ημέρα πρόκειται να απουσιάσει το παιδί σας, καλό είναι να μας 

ενημερώσετε ώστε να αποφύγουμε άσκοπες και χρονοβόρες μετακινήσεις. 

Ειδικά για τα προνήπια και νήπια: τα στελέχη μας θα σας ενημερώνουν γραπτά για το             

φαγητό και για ότι άλλο αξιοσημείωτο, σε μπλοκάκι που θα βάλουμε στην τσάντα τους την 

πρώτη ημέρα, όπου θα πρέπει να παραμένει μέχρι το τέλος του προγράμματος. 

Σας ευχαριστούμε 
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