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2 Μαρτίου 2013 
 
Προς: Γονείς Λυκοπούλων 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Καταφύγιο ζώων 

Το Σάββατο 9 Μαρτίου τα Λυκόπουλα της Αγέλης μας μαζί με τους βαθμοφόρους τους, την ώρα της 

συγκέντρωσης θα επισκεφθούν το καταφύγιο ζώων που βρίσκεται στην περιοχή της Μακεδονίτισσας 

κοντά στο παλιό αεροδρόμιο. Τα έξοδα του λεωφορείου θα τα πληρώσει η αγέλη από το ταμείο της. Τα 

παιδιά μπορούν μόνο να φέρουν όσα λεφτά θέλουν (€1 - €5) για να «υιοθετήσουμε» ένα σκυλάκι. Το 

καταφύγιο ζώων δέχεται εισφορές από ιδιώτες ή ομάδες για τα έξοδα ανατροφής και περιποίησης ενός 

σκύλου που βρίσκεται εκεί. Έτσι και η αγέλη μας θα αναλάβει να βοηθήσει ένα σκύλο που θα διαλέξουν 

τα παιδιά όταν θα επισκεφθούμε το καταφύγιο. 

Η αναχώρηση θα γίνει από το σύστημα γύρω στις 3:00μ.μ. και θα επιστρέψουμε μέχρι τις 5:00μ.μ. γι 

αυτό παρακαλούνται τα λυκόπουλα να είναι στην ώρα τους 2:45μ.μ. στο σύστημα. 

 

Εορτασμός καρναβαλιού 

Η Αγέλη μας προγραμματίζει καρναβαλίστικο πάρτι το Σάββατο 16 Mαρτίου στο Σύστημά μας από τις 

3.00 μέχρι τις 4.45 μ.μ. Για το σκοπό αυτό τα Λυκόπουλα εκείνο το Σάββατο θα έρθουν στη 

Συγκέντρωση μασκαρεμένα. 

Η Αγέλη μας, από τα λεφτά του ταμείου της, θα προσφέρει στα παιδιά χυμούς, σερπαντίνες, φυσούνια 

και μπαλόνια. Γι’ αυτό θα σας παρακαλούσαμε, εάν είναι εύκολο, να μας στείλετε γλυκά ή αλμυρά για το 

πάρτι μας. Προτιμούμε κάτι στεγνό για να μη χρειαστούμε μαχαιροπήρουνα. 

Στο πάρτι τα Λυκόπουλα, μπορούν εάν θέλουν, να φέρουν και τα μικρά τους αδελφάκια ή και φίλους 

τους,  φτάνει να μας το πουν τηλεφωνικώς στο 99-553203 (Μαριάννα Ρωσσίδου), το αργότερο μέχρι την 

Τετάρτη 13 Μαρτίου για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε τις αγορές μας.  

Σας ευχαριστούμε, 

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς 

 

Μάριος Χριστοφόρου 
Αρχηγός Συστήματος            


