ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Βύρωνας, 23 Ιουνίου 2016
Προς
Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων
3ου Γυμνασίου Βύρωνα
Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου Βύρωνα, με την παρούσα επιστολή, θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για τις δραστηριότητες (μαθήματα
φωτογραφίας και θεατρικής παιδείας) που, υπό την αιγίδα του, υλοποιήθηκαν στο χώρο του σχολείου, για
τη χορήγηση χρηματικού ποσού για αγορά βιβλίων (συμμετοχή μαθητών σε λογοτεχνικό διαγωνισμό), για
την οικονομική ενίσχυση των μαθητών που συμμετείχαν στην 4/ήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη, για την
οικονομική ενίσχυση στην υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, για την τιμητική πλακέτα που μας
πρόσφεραν και εν γένει για τη συνεργασία μας στην αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων του
σχολείου μας.
Ευχόμαστε σε όλους υγεία και ευημερία.

Με εκτίμηση,
Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος των Διδασκόντων
3ου Γυμνασίου Βύρωνα

Επιστολή προς τους μαθητές μας
Βύρωνας, 23 Ιουνίου 2016
Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου Βύρωνα, με την παρούσα επιστολή, θα
θέλαμε:
να συγχαρούμε τους μαθητές της Θεατρικής Ομάδας του σχολείου μας που, το Σάββατο 16 Απριλίου 2016
στο θέατρο «Λουïζα», ανέβασαν με εξαιρετική επιτυχία τη θεατρική παράσταση «Ένας άλλος Σαίξπηρ»,
να ευχαριστήσουμε θερμά τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του 2015-16 για την ευγενική χειρονομία τους
προς τους καθηγητές - συνοδούς τους (της τετραήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη) και να τους
ευχηθούμε καλή επιτυχία στη μετά το Γυμνάσιο πορεία τους,
να ευχαριστήσουμε όλους τους μαθητές μας για την καλή συμπεριφορά και τη συνεργασία τους καθ’ όλη τη
διάρκεια του Σχολικού Έτους 2015-16.

Ευχόμαστε σε όλους υγεία και προκοπή.

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος των Διδασκόντων
3ου Γυμνασίου Βύρωνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Βύρωνας, 23 Ιουνίου 2016
Προς
Τη σχολική κοινότητά μας
Η Διεύθυνση του 3ου Γυμνασίου ευχαριστεί θερμά τη σχολική κοινότητα:
το Σύλλογο Διδασκόντων, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τους γονείς, τους μαθητές και το Δήμο
Βύρωνα για τη γόνιμη συνεργασία και συμβολή τους στην αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων που
αντιμετωπίσαμε κατά το σχολικό έτος 2015-16.
Ευχόμαστε σε όλους υγεία και ευημερία.
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