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Ο Αύγουστος με μια ματιά



Tρίτη 2 Aυγούστου
Διαγωνισμός ICAS
Αγγλικά



Παρασκευή 5 Αυγούστου
Έρανος για το Jeans for
Genes Day



Κυριακή 7 Aυγούστου
Εκκλησιασμός Ε΄και
Στ΄Δημοτικού



Πέμπτη 11 Aυγούστου
Παράσταση της παραγωγής
Άλφα για το Νηπιαγωγείο-Στ’
Δημοτικού



Παρασκευή 12 Aυγούστου
Θεία Κοινωνία– ΝηπιαγωγείουΣτ’ Δημοτικού



Δευτέρα 15 Αυγούστου
Κοίμηση της ΘεοτόκουΣΧΟΛΙΚΗ ΑΡΓΙΑ



Tρίτη 16 Aυγούστου
Διαγωνισμός ICAS
Μαθηματικά



Πέμπτη 18 Αυγούστου
Μίνι Ολυμπιακοί Αγώνες



Σάββατο 20 Aυγούστου
Σχολική Χοροεσπερίδα



Κυριακή 21 Aυγούστου
Εκκλησιασμός Γ΄ και
Δ΄ Δημοτικού



Δευτέρα 22– Παρασκευή 26
Αυγούστου
Εβδομάδα Βιβλίου



Δευτέρα 29 Aυγούστου
-Αθλητικοί Αγώνες IPSHA

-Ο Σεπτέμβριος με μια
ματιά



Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου
Περίπτερο για τη Γιορτή του
Πατέρα



Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου
BBQ για τη Γιορτή του Πατέρα



Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου
Γιορτή του Πατέρα



Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου
Αθλητικοί Αγώνες Ορθόδοξων
Κολλεγίων



Δευτέρα 13-Τετάρτη 15
Σεπτεμβρίου
Κατασκήνωση Στ΄ Δημοτικού
στην Καμπέρα



Tρίτη 14-Τετάρτη 15
Σεπτεμβρίου
Κατασκήνωση Ε΄ Δημοτικού
στα Mogo Goldfields

Τάξεις του Νηπιαγωγείου για το 2017
Το Σχολείο μας δέχεται εγγραφές για το Νηπιαγωγείο του 2017. Για τις Αιτήσεις Εγγραφών
μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Σχολείου. Όσα παιδιά πρόκειται να γραφτούν
στο Νηπιαγωγείο το 2017, θα πρέπει να είναι 5 χρονών πριν τις 31 Ιουλίου.
Όσοι γονείς έχουν συγγενείς ή φίλους που ενδιαφέρονται να γράψουν τα παιδιά τους στο
σχολείο μας μπορούν να αποταθούν στη γραμματέα του Δημοτικού μας Σχολείου, την
κα Κιαχίδη, για να οργανώσει μια συνάντηση και ξενάγηση στο σχολείο μας.
Αποτελέσματα για τα Selective Schools
Συγχαρητήρια στους ακόλουθους μαθητές της Στ΄ τάξης, που εξασφάλισαν μια θέση στα
πρότυπα σχολεία, χάρη στα εκπληκτικά αποτελέσματά τους στους Διαγωνισμούς των Selective
Schools: Αναστασία Λαμπρινός, Χρυσούλα Γκρίφιθ και Δημήτρη Κλιάνη. Συγχαίρουμε τους
μαθητές αυτούς, τους δασκάλους και τους γονείς τους για την μεγάλη προσπάθεια που
κατέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια.
Κ-6 Θεία Λειτουργία—Παρασκευή 12 Αυγούστου
Την Παρασκευή 12 Αυγούστου, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου - Στ΄ Δημοτικού θα
εκκλησιαστούν το πρωί. Οι μαθητές θα μπορέσουν να λάβουν τη Θεία Κοινωνία την ημέρα
αυτή, γι’ αυτό και θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι.
Εκκλησιασμός
Ο εκκλησιασμός για το μήνα του Αυγούστου έχει προγραμματιστεί ως εξής:
Κυριακή 7 Αυγούστου— Ε’ και Στ’ Δημοτικού
Κυριακή 21 Αυγούστου— Γ’ και Δ’ Δημοτικού
Η «Πρόκληση Ανάγνωσης» Πρωθυπουργού
Η «Πρόκληση Ανάγνωσης» του Πρωθυπουργού φτάνει στο τέλος της. Η «Πρόκληση Ανάγνωσης»
ενθαρρύνει τα παιδιά του Δημοτικού να αγαπήσουν το διάβασμα και να βιώσουν την αξία της
λογοτεχνίας. Αποτελεί μία πρόκληση να διαβάσουν τα παιδιά όσο τα δυνατόν περισσότερο.
Οι μαθητές θα πρέπει να επιστρέψουν το βιβλιαράκι συμμετοχής για να προσθέσουν τα βιβλία
τους στο διαδίκτυο. Η πρόκληση τελειώνει τέλος Αυγούστου. Οι μαθητές θα πρέπει να
επιστρέψουν το βιβλιαράκι συμμετοχής πριν την Παρασκευή 19 Αυγούστου.
Διαγωνισμοί ICAS
Οι Διαγωνισμοί ICAS για τους μαθητές της Γ΄- Στ΄ Δημοτικού θα λάβουν χώρα ως εξής:
Αγγλικά ICAS: Τρίτη 2 Αυγούστου
Μαθηματικά ICAS: Τρίτη 16 Αυγούστου
Οι μαθητές θα μπορέσουν να πάρουν μέρος στους διαγωνισμούς ICAS, μόνο αν έχουν
πληρώσει το ποσό συμμετοχής.
Σχολική Χοροεσπερίδα του Κολλεγίου της Αγίας Ευφημίας-Σάββατο 20 Αυγούστου
Φέτος το Κολλέγιο της Αγίας Ευφημίας διοργανώνει μια χοροεσπερίδα το Σάββατο 20
Αυγούστου στη νέα αίθουσα τελετών. Ενθαρρύνουμε όλους τους γονείς, φίλους και μαθητές να
υποστηρίξουν το σχολείο με την παρουσία τους. Πωλούνται εισιτήρια τραπεζιού 8 ατόμων
καθώς και ατομικά εισιτήρια. Το κόστος των εισιτηρίων είναι 60 δολάρια για ενήλικες και 30
δολάρια για παιδιά (δεν επιτρέπονται παιδιά κάτω των 5). Εάν το παιδί σας θα πάρει μέρος στο
χορό της βραδιάς θα πρέπει να το συνοδεύσετε στο χορό. Το φαγητό θα το αναλάβει το Zakis
Catering και τη μουσική επιμέλεια ο DJ George Soravia. Θα δοθεί επίσης και ένα δωράκι (goodie
bag) σε κάθε κυρία που θα παρευρεθεί στο χορό.
Περίπτερο για τη Γιορτή του Πατέρα –Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου
Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων θα οργανώσει ένα περίπτερο για τη Γιορτή του Πατέρα την
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν κάτι για τον πατέρα ή
τον παππού τους τη μέρα αυτή. Τα δώρα κοστίζουν 8 δολάρια το καθένα. Όσοι θέλουν να
αγοράσουν ένα δώρο, παρακαλώ να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα και να την παραδώσουν
στη δασκάλα της τάξης μαζί με τα χρήματά τους έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου. Όσοι γονείς
εθελοντές επιθυμούν να βοηθήσουν την ημέρα εκείνη παρακαλούμε να τηλεφωνήσετε την
κα Μιχαήλ από τη Γραμματεία.
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Πρωινό για την Γιορτή του Πατέρα-Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου
Για να γιορτάσουμε την Γιορτή του Πατέρα, το Κολέγιο της Αγίας Ευφημίας, προσφέρει δωρεάν
σάντουιτς με λουκάνικο και καφέ, σε όλους τους πατεράδες και παππούδες του σχολείου μας.
Αυτό το γεγονός θα λάβει μέρος την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου από τις 7πμ. έως 8πμ.
Οι μητέρες και μαθητές είναι ευπρόσδεκτοι να αγοράσουν σάντουιτς με λουκάνικο για $1.
Όποιος ενδιαφέρεται να βοηθήσει εθελοντικά, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του
σχολείου μας.
Εβδομάδα Βιβλίου—Δευτέρα 22 – Παρασκευή 26 Αυγούστου
Η Εβδομάδα Βιβλίου προωθεί τη γνώση και τη χαρά που προσφέρει η ανάγνωση. Η Εβδομάδα Βιβλίου
είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια παιδικό φεστιβάλ της Αυστραλίας και γιορτάζει τα 71α γενέθλιά του
το 2016. Το θέμα της φετινής Εβδομάδας Βιβλίου είναι: ‘Αυστραλία! H χώρα του παραμυθιού!’.
Την Τρίτη 23 Αυγούστου, οι μαθητές μπορούν να έρθουν στο σχολείο μεταμφιεσμένοι ως
Χαρακτήρες /ήρωες βιβλίων ή φορώντας τα καθημερινά τους ρούχα. Οι μαθητές από το Νηπιαγωγείο
έως τη Β’ Δημοτικού θα παρελάσουν στην καινούργια αίθουσα τελετών του σχολείου αμέσως μετά το
πρωινό κουδούνι.
Οι γονείς είναι ευπρόσδεκτοι να παραβρεθούν και να παρακολουθήσουν την παρέλαση και τα
τραγουδάκια των παιδιών.
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Την Τετάρτη 24 Αυγούστου, η Louise Park, η συγγραφέας του ‘Harriet Clare’ που έγραψε επίσης τα
βιβλία: ‘Boy vs Beast’, ‘Bella Dancerella’, ‘Zac Power Test Drive’ and ‘Spy Recruit’, ‘Star Girl’ και πολλά
άλλα βιβλία, θα επισκεφθεί το σχολείο μας και θα μοιραστεί μαζί με τους μαθητές μας τη συγγραφική
της γνώση και εμπειρία. Το κόστος της επίσκεψής της είναι 5 δολάρια θα πρέπει να πληρωθεί στη
δασκάλα της τάξης έως την Παρασκευή 19 Αυγούστου.
Την Πέμπτη 25 Αυγούστου, θα γίνει ένας καλλιτεχνικός διαγωνισμός για όλους τους μαθητές όπου θα
δοθούν και βραβεία στους νικητές.
Το θέμα της φετινής Έκθεσης Βιβλίου είναι «Αυστραλία- Η χώρα του παραμυθιού». Ελάτε να
διανύσουμε μαζί μας αυτή την Αυστραλιανή περιπέτεια. Η Εκθεση θα είναι ανοιχτή κάθε απόγευμα
από τη Δευτέρα 22 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 26 Αυγούστου στη βιβλιοθήκη του Δημοτικού
στο καινούργιο κτίριο. Τα λεφτά που θα συγκεντρωθούν από την Έκθεση θα διατεθούν για την αγορά
βιβλίων για τη βιβλιοθήκη και διαδραστικό υλικό για τις τάξεις μας.
Παράσταση της Άλφα: «Η Παναγία των Παρισίων»-Πέμπτη 11 Αυγούστου
Την Πέμπτη 11 Αυγούστου οι μαθητές του Νηπιαγωγείο-Στ’ Δημοτικού θα παρακολουθούσαν την
παράσταση των Άλφα με τίτλο: «Η Παναγία των Παρισίων».
«Η Παναγία των Παρισίων» των Άλφα βασίζεται στη νουβέλα του Βίκτωρ Ουγκώ και στοχεύει να
δείξει τη σημασία που έχει η ανθεκτικότητα και δύναμη στους δύσκολους καιρούς της καταπίεσης των
δυνατών. Μας δείχνει επίσης ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στη ζωή μας μπορεί να μας επηρεάσουν
αποτελεσματικά.
Ο Quasimodo αποτελεί ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου που απαλλάσσεται από το οδυνηρό
παρελθόν και βρίσκει τον αληθινό προορισμό του χωρίς φόβο. Η παράσταση αυτή είναι γεμάτη
χιούμορ, κωμωδία, έξυπνους διαλόγους, μία ξιφομαχία, επικοινωνία με τους ακροατές και
φανταστική μουσική. Η ευχάριστη αυτή παράσταση είναι μαγική, ρομαντική και περιπετειώδη.
Το κόστος της παράστασης είναι 10 δολάρια και θα πρέπει να πληρωθεί στη δασκάλα της τάξης έως
τη Δευτέρα 8 Αυγούστου.
Αλλαγές στις Ημερομηνίες του Τριμήνου μόνο για το Δημοτικό
Η Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου αποτελεί τώρα Ημέρα Σεμιναρίων του Προσωπικού για το Δημοτικό.
Την ημέρα αυτή οι δάσκαλοι/δασκάλες θα πραγματοποιήσουν τη μετεκπαίδευσή τους στις
Πρώτες Βοήθειες (ReViva). Συνεπώς η μέρα αυτή είναι μέρα ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ για τους μαθητές.
Οι μαθητές θα τελειώσουν την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου αντί για την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου.
Η έναρξη του Δ΄ Τριμήνου για τους μαθητές θα γίνει τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου.
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Στάθμευση των Γονιών
Υπενθυμίζουμε τους γονείς να προσέχουν πού παρκάρουν πριν και μετά το σχολείο.
Υπάρχουν καθορισμένες θέσεις στάθμευσης και δεν επιτρέπεται να παρκάρετε σε ιδιωτικούς χώρους,
σε γειτονικές πολυκατοικίες ή Παιδικούς Σταθμούς. Αν η στάθμευση είναι πρόβλημα, τότε θα πρέπει
να έρχεστε νωρίτερα ώστε να έχετε χρόνο να ψάξετε.

Jeans for Genes Day - Παρασκευή 5 Αυγούστου
Η Ημέρα Εράνου - Jeans for Genes Day - είναι μια πολύ σημαντική προσφορά στο Ινστιτούτο
Ιατρικής Έρευνας για παιδιά. Ο έρανος αυτός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Αυγούστου και
συγκεντρώνει χρήματα για την ιατρική έρευνα αναφορικά με τη θεραπεία της λευχαιμίας και άλλων
γενετικών παιδικών παθήσεων.
Την Παρασκευή 5 Αυγούστου οι μαθητές και οι δασκάλοι/δασκάλες τους μπορούν να φορέσουν τζιν
στο σχολείο και να προσφέρουν από 2 δολάρια στον έρανο που θα βοηθήσει την έρευνα για να βρεθεί
θεραπεία για τις γενετικές παθήσεις των παιδιών. Φέτος, μπορείτε να κάνετε δωρεά και στο
διαδίκτυο. Το μόνο που πρέπει να κάνετε, είναι να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα
www.jeansforgenes.org.au και να αναζητήσετε το Κολέγιο της Αγίας Ευφημίας και να κάνετε τη
δωρεά.
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Μίνι Ολυμπιακοί Αγώνες-Πέμπτη 18 Αυγούστου
Κάθε τέσσερα χρόνια ενθουσιαζόμαστε πολύ με τον αθλητισμό. Από τις 5-12 Αυγούστου, οι μαθητές
της Αγίας Ευφημίας παράλληλα με την υποστήριξη των αγαπημένων τους αθλητών των Ολυμπιακών
Αγώνων του Ρίο, θα έχουν την ευκαιρία πάρουν μέρος σε δικούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με τις
δασκάλες/τους δασκάλους τους. Την Πέμπτη 18 Αυγούστου οι δασκάλες θα προωθήσουν τον
αθλητισμό με διάφορα παιχνίδια και αγώνες που θα οργανώσουν. Οι μαθητές κάθε τάξης θα
εκπροσωπήσουν ένα κράτος που συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ενθαρρύνονται να
φορούν τα χρώματα του κράτους που θα εκπροσωπήσουν την ημέρα αυτή. Το κόστος της ημέρας
είναι 8 δολάρια και συμπεριλαμβάνει ένα σάντουιτς με λουκάνικο και ένα χυμό. Παρακαλώ να
πληρώσετε το ποσό αυτό στη δασκάλα της τάξης έως την Παρασκευή 12 Αυγούστου.

Κοίμηση της Θεοτόκου - Δευτέρα 15 Αυγούστου
Τη Δευτέρα 15 Αυγούστου γιορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου. Την ημέρα αυτή έχουμε ΣΧΟΛΙΚΗ
ΑΡΓΙΑ. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές και γονείς να εκκλησιαστούν με την οικογένειά τους την ημέρα
αυτή.
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Αθλητικά Νέα…
Σπορ- Χρηματικό ποσό εξόδων Μεταφοράς
Σας υπενθυμίζουμε πως το ποσό εξόδων μεταφοράς για το σπορ του Γ’ Τριμήνου, για τους
μαθητές της Γ΄- Στ΄ Δημοτικού, θα πρέπει να πληρωθεί στη δασκάλα της τάξης έως την
Παρασκευή 5 Αυγούστου, 2016. Το κόστος είναι 30 δολάρια.
Προπόνηση PSSA
Η προπόνηση για τους χειμερινούς αγώνες PSSA ξεκίνησε την Τετάρτη 20 Ιουλίου.
Οι προπονήσεις έχουν ως εξής:
Ποδόσφαιρο αγοριών – Κα Κολίρη (Προπόνηση την Πέμπτη στο Kearns Oval 3.00μμ έως 4.00μμ)
Ποδόσφαιρο κοριτσιών- Κα Γκάλο (Προπόνηση την Πέμπτη στο Kearns Oval 3.00μμ έως 4.00μμ)

Νέτμπολ– Κα Στάμου (Προπόνηση Τετάρτη στο προαύλιο του σχολείου 3.10μμ έως 4.15μμ)
Νιούκομπολ αγοριών— Κα Φιλιπποπούλου (Προπόνηση Πέμπτη στο προαύλιο του σχολείου στη
διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος)
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Νιούκομπολ κοριτσιών— Κα Πόζογκλου (Προπόνηση Πέμπτη στο προαύλιο του σχολείου στο
προαύλιο του σχολείου 3.10μμ έως 4.15μμ)
Υπενθυμίζουμε στους γονείς να παίρνουν τα παιδιά τους αμέσως μετά την προπόνηση και να
μην αφήνουν τα αδέρφια των μαθητών μόνα τους στο σχολείο κατά τη διάρκεια της
προπόνησης. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ένα ακόμη μπουκάλι νερό κατά την διάρκεια των
προπονήσεων. Επίσης, θα πρέπει να φορούν τα σχολικά τους καπέλα.
Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την 4η εβδομάδα του Τριμήνου. Από εκεί και πέρα οι
ομάδες θα συνεχίσουν τις προπονήσεις τους εάν φτάσουν στους ημιτελικούς και τελικούς.
Οι ημιτελικοί χειμερινοί αγώνες PSSA θα πάρουν μέρος την Παρασκευή 19 Αυγούστου και οι
τελικοί θα πάρουν μέρος την Παρασκευή 26 Αυγούστου.
Οι καλοκαιρινοί PSSA Αγώνες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου.

Αθλητικοί Αγώνες IPSHA –Δευτέρα 29 Αυγούστου
Οι Ετήσιοι Αγώνες IPSHA θα λάβουν χώρα στο International Athletics Centre στο Homebush τη
Δευτέρα 29 Αυγούστου. Το λεωφορείο θα αναχωρήσει από το σχολείο στις 7.15πμ και θα
επιστρέψει στις 4.00μμ. Οι μαθητές που θα πάρουν μέρος στους αγώνες θα ειδοποιηθούν σύντομα.
Όσοι γονείς επιθυμούν να παραβρεθούν και να υποστηρίξουν το σχολείο μας, είναι ευπρόσδεκτοι.

Εκδρομές…
Νηπιαγωγείο
Την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου θα επισκεφθούν το
Centennial Parklands στα πλαίσια της ενότητας της Φυσικής. Το κόστος της εκδρομής είναι 50
δολάρια. Παρακαλώ να βάλετε το ποσό αυτό σε ένα φάκελο όπου θα αναγράφεται το όνομα
του παιδιού σας και να το παραδώσετε στη δασκάλα της τάξης έως την Παρασκευή 29
Ιουλίου 2016.
Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους πρωινό, μεσημεριανό (χωρίς αυτά να περιέχουν
ξηρούς καρπούς) και νερό μέσα σε ένα μικρό σάκο. θα πρέπει να φορούν την πλήρη χειμερινή
αθλητική τους στολή και το καπέλο τους. Σε περίπτωση βροχής, η εκδρομή θα ματαιωθεί.

Ε. Ξανθουδάκη
Υπεύθυνη για το Δημοτικό

