
2ο Δημοτικό σχολείο Τριλόφου 
Αποκριάτικος χορός | Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 | 17:00 – όσο αντέξουμε

Σας προσκαλούμε στον καθιερωμένο πλέον
αποκριάτικο χορό του σχολείου μας, που θα
γίνει το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2018, στις
εγκαταστάσεις του σχολείου μας. Οι πόρτες θα
ανοίξουν στις 17:00...και θα ξεκινήσει ένα
τρελό πάρτυ!!!
Ντυθείτε όλοι (μικροί & μεγάλοι)
αποκριάτικα, πάρτε μαζί σας πολύ κέφι και
τρέλα και ελάτε σε ένα απίστευτο αποκριάτικο
πάρτυ.

Πρόγραμμα

17:30 – 19:00 | Οι ‘’Κούκου-ρούκου’’ σε ένα τρελό disco dance party!!!
Ένα ντουέτο ανιματέρ, η Κούκου και η Ρούκου, θα αναλάβουν τους μικρούς μας μαθητές
(και όχι μόνο). Ένα πλούσιο διασκεδαστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει χορό, μουσική,
τραγούδι, μουσικοχορευτικά παιχνίδια...

19:00 – 20:00 | Διαγωνισμός χορού
Η μεγάλη ώρα του διαγωνισμού, έφτασε!!! Οι μαθητές των Δ, Ε, και ΣΤ τάξεων
προετοιμάζονται εδώ και μέρες....χορογράφιες, μουσική, κουστούμια....όλα δικά τους!!!!
Ένας διαγωνισμός που θα γίνει παράδοση στους αποκριάτικους χορούς μας!!! Αρχικά θα
διαγωνιστούν τα τμήματα της ίδιας τάξης μεταξύ τους και στην συνέχεια οι 3 νικητές (μια
ομάδα απο κάθε τάξη), θα βγάλουν τον τελικό νικητή. Το βραβείο θα ‘’απολαύσει’’ όλη η
τάξη της ομάδας που θα κερδίσει!!!
Το πάνελ των κριτών θα αναλάβουν 3 ενήλικες: μία δασκάλα, ένα μέλος του συλλόγου
γονέων και ένας γονιός-κηδεμόνας από τους καλεσμένους μας!

20:00 περίπου... | Γαϊτανάκι
Θα απολαύσουμε το παραδοσιακό έθιμο του τόπου μας. Χορός με το γαϊτανάκι, από τους
μαθητές του σχολείου μας με την βοήθεια των γυμναστών μας. Έχουν βάλει στόχο να μας
αποδείξουν πως η παράδοση συνεχίζεται....

Και μετά...| δεν φεύγουμε!!!
το πάρτυ συνεχίζεται.....με φαγητό, κρασάκι, μουσική, τραγούδια, χορό,
κέφι....αποκριάτικη τρέλα....και 😉 ... εκπλήξεις!!!!

Τιμή εισόδου:
- παιδιά 3,00€ | περιλαμβάνεται hot dog + χυμό
- γονείς 2,00€ | καφέ ή αναψυκτικό + μια φέτα κέικ
Και μόλις αρχίσει το κέφι θα βρείτε στον μπουφέ:
αναψυκτικά, κρασάκι, μπύρες και ποικιλία από πίτες
Σημείωση:
Παρακαλούμε προς αποφυγή ατυχημάτων να μην
φέρουμε στο σχολείο spray και επικίνδυνα
αποκριάτικα αξεσουάρ (π.χ. σπαθιά κτλ). Η ευθύνη
για την ασφάλεια των παιδιών, είναι του κάθε γονέα.

Σας περιμένουμε....
Δ.Σ. Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων 2ου Δημοτικού 
σχολείου Τριλόφου


