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Καλή Χρονιά σε όλους
Εκ μέρους του Προέδρου κ. Παναγιώτη Θεοφίλου, του Διοικητικού Συμβουλίου, της
Ο Φεβρουάριος με μια
Σχολικής Επιτροπής, του κ. Χειράκη και όλου του προσωπικού θα ήθελα να σας
Ματιά
καλωσορίσω όλους για άλλη μια εποικοδομητική χρονιά στο Κολλέγιο της Αγίας
 Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου Ευφημίας.
Έναρξη συμπληρωματικών
μαθημάτων
Με μεγάλη χαρά είδα τον ενθουσιασμό όλων για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.



Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου Η σχολική χρονιά του 2016 ξεκίνησε με τον Αγιασμό που επιτέλεσαν οι πατέρες
Παναγιώτης Πρωτοψάλτης και Παναγιώτης Μαυρομμάτης.
Αγώνες Κολύμβησης-Γ΄- Στ΄
Δημοτικού
Προσμένω σε μια καλή συνεργασία με τους όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα με τους
νέους μαθητές της του Νηπιαγωγείου που άρχισαν το ‘μεγάλο σχολείο’ καθώς τους
 Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου μεγαλύτερους μαθητές της Στ΄, τους αρχηγούς του Δημοτικού. Ευελπιστώ πως οι
Έναρξη Μαθημάτων Κολύμβη- μαθητές θα εκμεταλλευτούν κάθε ακαδημαϊκή, πολιτιστική και αθλητική ευκαιρία που
σης Β’ Δημοτικού
θα τους δοθεί φέτος.



Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου Επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους καινούριους μαθητές και τις οικογένειές
τους που ήρθαν στο Κολλέγιο της Αγίας Ευφημίας για πρώτη φορά.
Έναρξη Εντατικών Μαθημάτων Κολύμβησης (Γ’ και Ε’
Εύχομαι καλή πρόοδο σε όλους στη διάρκεια του 2016, γεμάτο εκπληκτικά επιτεύγματα.
Δημοτικού)
Συνάντηση Γονέων και
Δασκάλων
Νηπιαγωγείο: 6μμ
Γ΄ Δημοτικού: 6:30μμ
Στ΄ Δημοτικού: 7μμ



Τρίτη 16 Φεβρουαρίου
Συνάντηση Γονέων και
Δασκάλων
Α΄ Δημοτικού: 6μμ
Δ΄ Δημοτικού: 6:30μμ



Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου
Συνάντηση Γονέων και
Δασκάλων
Β΄ Δημοτικού: 6μμ
Ε΄ Δημοτικού: 6:30μμ
 Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου
Έναρξη καλοκαιρινών αγώνων
PSSA
 Κυριακή 21 Φεβρουαρίου
Εκκλησιασμός Ε΄ και Στ΄
Δημοτικού

Αποτελέσματα Εξετάσεων HSC 2015
Το Κολλέγιο της Αγίας Ευφημίας είναι πολύ περήφανο για τα αξιέπαινα αποτελέσματα
των εξετάσεων των μαθητών της Γ΄ Λυκείου του 2015. Είμαστε όλοι περήφανοι για σας
και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη μελλοντική σας πορεία. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε να αποταθείτε στο διαδικτυακό χώρο που αφορά τα νέα
του Γυμνασίου: www.steuphemia.nsw.au
Σχολικά Δίδακτρα
Ευχαριστούμε τους γονείς που έχουν ήδη πληρώσει τα δίδακτρα του Α΄ τριμήνου 2016.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του σχολείου, τα δίδακτρα θα πρέπει να πληρώνονται
πριν την έναρξη του κάθε τριμήνου. Αν δεν έχετε πληρώσει τα δίδακτρα του Α΄
τριμήνου, παρακαλώ να το κάνετε το συντομότερο δυνατό.
Νηπιαγωγείο 2017 & Νέες Εγγραφές άλλων τάξεων
Όσοι επιθυμούν μπορούν να γράψουν τα παιδιά τους στο Νηπιαγωγείο του 2017. Αν το
παιδί σας πρόκειται να αρχίσει το σχολείο του χρόνου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με
την κα Κιαχίδη στη Γραμματεία. Αν έχετε φίλους ή συγγενείς που ψάχνουν για ένα καλό
σχολείο, μπορούν να βρουν την αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία ή στο διαδύκτιο. Όσοι
μαθητές θα γραφτούν στο Νηπιαγωγείο το 2017, θα πρέπει να έχουν κλείσει τα 5 χρόνια
τους πριν τις 31 Ιουλίου 2017.

Υπάρχουν ακόμη μερικές θέσεις και στις άλλες τάξεις του Δημοτικού. Όσοι γονείς έχουν
φίλους, γείτονες ή συγγενείς που ενδιαφέρονται να γράψουν τα παιδιά τους στις τάξεις
αυτές μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Σχολείου ή να βρουν την
αίτηση εγγραφής στο διαδίκτυο.
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Αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία των μαθητών
Για κάθε αλλαγή στα στοιχεία σας όπως αριθμοί τηλεφώνων, αλλεργίες κτλ. παρακαλώ να ενημερώσετε τη Γραμματεία
του σχολείου το συντομότερο δυνατό.
Ειδική Άδεια
Σε περίπτωση που ένα παιδί αρρωστήσει ή για κάποιον άλλο λόγο πρέπει να φύγει από το σχολείο πριν τις 3:10μμ, οι
γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να υπογράφουν το «Sign Out Book» τo οποίo θα πάρουν από τη Γραμματεία.
Δεν επιτρέπετε στους γονείς/κηδεμόνες να πηγαίνουν στην τάξη για να παραλάβουν το παιδί τους. Θα πρέπει να
περιμένουν στο γραφείο υποδοχής.
Ωράριο Σχολείου
Η επιτήρηση του προαυλίου αρχίζει στις 8.15πμ και λήγει στις 3.30μμ. Οι γονείς δε θα πρέπει να αφήνουν τα παιδιά
τους μόνα τους πριν ή μετά τις ώρες αυτές.
Έναρξη και λήξη του σχολείου:
Νηπιαγωγείο -Α΄ Δημοτικού:
8.35πμ-3.00μμ
Β΄ Δημοτικού - Στ΄ Δημοτικού:
8.35πμ -3.10μμ
Πρωινή Συγκέντρωση Μαθητών
Υπενθυμίζουμε τους γονείς να αποχαιρετούν τα παιδιά τους και να φεύγουν από το προαύλιο, πριν τις 8.30πμ ώστε να
συγκεντρωθούν οι μαθητές και να αρχίσει η πρωινή προσευχή. Η υποστήριξή σας είναι πολύτιμη προκειμένου για την
ομαλή λειτουργία του Σχολείου μας.
Από την 3η εβδομάδα θα ισχύει το νέο ωράριο της πρωινής συγκέντρωσης που ξεκίνησε πέρυσι, κατά την
οποία οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να αφήνουν τα παιδιά τους με τη δασκάλα που επιτηρεί το προαύλιο από τις
8:15πμ. Αν οι γονείς/κηδεμόνες έρθουν πιο αργά θα πρέπει να αφήνουν τα παιδιά τους στη δασκάλα που επιτηρεί την
είσοδο του σχολείου. Η νέα αυτή πρωινή διαδικασία που λειτούργησε πολύ καλά πέρυσι, γίνεται για την ασφάλεια
των μαθητών.
Ευχαριστώ όλους τους γονείς/κηδεμόνες που ακολούθησαν το ωράριο της πρωινής αυτής συγκέντρωσης.
Ομάδα Σχολικών Αρχηγών του 2016
Καθώς αρχίζει η νέα σχολική χρονιά, αρχίζουν και οι υποχρεώσεις των νέων Σχολικών Αρχηγών.
Η ομάδα των Σχολικών Αρχηγών για το 2016 έχει ως εξής:
BOYS

GIRLS

Captain

Kostantinos Perdikaris

Anastasia Lamprinos

Vice Captain

Leon Gravaris

Anastacia Kyriakidis

Prefect

Harrison Panagopoulos

Chrissy Griffith

Prefect

James Papathanasiou

Eleni Janes

Prefect

Alexander Saroussidis

Elena Kaldis

Prefect

Thomas Zamagias

Styliani Koliris

Prefect

Billy Tzirtzilakis

Leah Mihalopoulos

Ημερολόγιο Δημοτικού Σχολείου
Το νέο και ανανεωμένο σχολικό ημερολόγιο του Κολλεγίου της Αγίας Ευφημίας για το έτος 2016 διατίθεται έναντι 15
δολαρίων. Οι μαθητές μπορούν να σημειώνουν τις εργασίες τους που πρέπει να κάνουν στο σπίτι, καθώς και διάφορες
άλλες σημαντικές σχολικές κοινωνικές ή αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα το 2016.
Οι μαθητές θα πρέπει να πληρώσουν το ποσό αυτό στη δασκάλα της τάξης μέχρι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου.

Πλαστικά καλύμματα για τα Τετράδια
Τα τετράδια των μαθητών δε θα πρέπει να καπλαντίζονται. Οι μαθητές της Γ΄- Στ΄ Δημοτικού θα πρέπει να
αγοράσουν πλαστικά καλύμματα για τα τετράδιά τους από τη δασκάλα της τάξης τους.
Το κόστος των 10 καλυμμάτων είναι 15 δολάρια. Τα καλύμματα αυτά θα μπορέσουν να επαναχρησιμοποιηθούν
καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.
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Σημείωμα Καθολικής ‘Αδειας
Την πρώτη μέρα του σχολείου θα δοθεί ένα σημείωμα καθολικής άδειας σε όλους τους μαθητές Νηπιαγωγείου-Στ’
Δημοτικού. Παρακαλώ να υπογράψετε και να επιστρέψετε την άδεια αυτή το συντομότερο δυνατό.
Co-curricular Classes-Ομάδες συμπληρωματικών μαθημάτων
Το καταπληκτικό πρόγραμμα των συμπληρωματικών μαθημάτων για τους μαθητές της Γ΄ -Στ΄ Δημοτικού θα
αρχίσει την 3η Εβδομάδα του τριμήνου (Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου). Έχει δοθεί σχετικό σημείωμα στους μαθητές
που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα μαθήματα αυτά. Τα σημειώματα αυτά θα πρέπει να επιστραφούν έως
την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου. Λόγο των περιορισμένων θέσεων στις τάξεις αυτές δεν είναι δυνατόν να εγγυώνται
όλες οι εγγραφές. Παρακαλώ να επιστρέψετε τα σημειώματα το συντομότερο δυνατό.
Τα συμπληρωματικά μαθήματα έχουν ως εξής:

3:15μμ-4:00μμ—Μαθήματα χορού Ζούμπας - Κα Πούλος (έως και 20 μαθητές)
3:15μμ-4:00μμ—Καλλιτεχνικά Μαθήματα - Δίδα Χάντες (έως και 20 μαθητές)
Συνάντηση Γονέων και Δασκάλων
Προσκαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες να παραβρεθούν στη συνάντηση γνωριμίας Γονέων και
Δασκάλων που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στην αρχή του Α΄ Τριμήνου. Φέτος η συνάντηση αυτή θα
λάβει χώρα στη διάρκεια τριών ημερών ώστε οι γονείς που έχουν παιδιά σε διαφορετικές τάξεις να έχουν τη
δυνατότητα να παραβρεθούν και να ενημερωθούν.
Ενθαρρύνουμε όλους του γονείς όπως παρευρεθούν. Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν τους
κανονισμούς του σχολείου και μετά οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τις δασκάλες και να
ενημερωθούν, για το αναλυτικό πρόγραμμα και τη σωστή συμπεριφορά.
Σας υπενθυμίζουμε πως στη συνάντηση αυτή δε θα συζητηθεί η πρόοδο των μαθητών καθώς θα είναι μια γενική
συνάντηση όπου θα συζητηθούν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Μπορείτε να μιλήσετε για την πρόοδο των
μαθητών στη Συνάντηση Γονέων/Δασκάλων στο τέλος του Α΄ Τριμήνου ή κάποια άλλη
ημέρα που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τη δασκάλα της τάξης.
Οι μέρες της συνάντησης Γονέων και Δασκάλων έχει ως εξής:
Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου
Νηπιαγωγείο: 6μμ
Γ΄ Δημοτικού: 6:30μμ
Στ΄ Δημοτικού: 7μμ
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου
Α΄ Δημοτικού: 6μμ
Δ΄ Δημοτικού: 6:30μμ
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου
Β΄ Δημοτικού: 6μμ
Ε΄ Δημοτικού: 6:30μμ
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Εκκλησιασμός
Ο εκκλησιασμός είναι μέρος του προγράμματος των Θρησκευτικών, και όλοι οι μαθητές θα πρέπει να πάρουν μέρος
σε αυτόν. Τυχόν απουσίες θα σημειωθούν στο Σχολικό Έλεγχο. Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν την καλοκαιρινή
τους σχολική στολή και να βρίσκονται
μπροστά από το Χολ της εκκλησίας στις 10.00πμ την
καθορισμένη μέρα. Παρακαλούμε τους γονείς, εάν τα παιδιά θα εκκλησιάζονται με τα αδέρφια τους, να
ενημερώσουν τη δασκάλα. Ο εκκλησιασμός για το Φεβρουάριο έχει προγραμματιστεί ως εξής:
Κυριακή 21 Φεβρουαρίου: Ε΄- Στ΄ Δημοτικού

Μαθήματα Ελληνικού Χορού

Για άλλη μια χρονιά έχουμε την τύχη να είναι μαζί μας η δασκάλα χορού, κα Παρούλα Θέρμπαν. Η κα Παρούλα
έκανε θαυμάσια δουλειά με τις ομάδες χορού το 2015 και θα συνεχίσει να εμπνέει τους μαθητές μας να μάθουν να
χορεύουν χρησιμοποιώντας στοιχεία χορού, θεάτρου και της ελληνικής γλώσσας.
Για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου—Στ΄ Δημοτικού, τα μαθήματα χορού θα ενσωματωθούν στο καθημερινό τους
πρόγραμμα όπως φαίνεται παρακάτω. Το κόστος των μαθημάτων χορού είναι 50 δολάρια ανά τρίμηνο.
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου– Στ’ Δημοτικού θα πρέπει να βάλουν τα χρήματα για τα μαθήματα χορού σε έναν
φάκελο που θα αναγράφει καθαρά το όνομά τους και να το παραδώσουν στη δασκάλα της τάξης.

Τάξη
Νηπιαγωγείο
Α’ Δημοτικού
Β’ Δημοτικού
Γ’ Δημοτικού
Δ’ Δημοτικού
Ε’ Δημοτικού
Στ’ Δημοτικού

Ωράριο Μαθημάτων Χορού
Δευτέρα 11:00πμ-11:55πμ
Δευτέρα 11:55πμ-12:45μμ
Δευτέρα 9:35πμ-10:30πμ
Τρίτη 8:40πμ-9:35πμ
Τρίτη 9:35πμ-10:30πμ
Τρίτη 11:00πμ-11:55πμ
Τρίτη 11:55πμ-12:45μμ

Αθλητικά Νέα ……..
Σπορ- Χρηματικό ποσό εξόδων Μεταφοράς
Το ποσό εξόδων μεταφοράς για το σπορ του Α΄ Τριμήνου, για τους μαθητές της Γ΄- Στ΄ Δημοτικού, θα πρέπει να
πληρωθεί στη δασκάλα της τάξης έως την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016. Το κόστος είναι 30 δολάρια.
Ημέρες Γυμναστικής/Σπορ
Ημέρα γυμναστικής για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου, Α’ και Β΄ Δημοτικού είναι η Πέμπτη. Ημέρα γυμναστικής
για τους μαθητές της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού είναι η Παρασκευή. Τις ημέρες της γυμναστικής τα παιδιά πρέπει να
φορούν την αθλητική τους στολή και το σχολικό τους καπέλο και να φέρουν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό.
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Αθλητικοί Αγώνες Σχολείων PSSA
Το Κολλέγιο της Αγίας Ευφημίας συμμετέχει στους PSSA Αθλητικούς Αγώνες Σχολείων Bankstown κάθε Παρασκευή
απόγευμα. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι ακόλουθες ομάδες θα συμμετάσχουν στους αγώνες:
 Ομάδα Μικρών/Μεγάλων Αγοριών Κρίκετ – κα Πόζογκλου



Ομάδα Μικρών Αγοριών/Κοριτσιών Καλαθόσφαιρας – κος Νικοδήμου



Ομάδα Μεγάλων Αγοριών/Κοριτσιών Καλαθόσφαιρας– Δίδα Διαμαντοπούλου



Ομάδα Αγοριών Τίμπολ και Σόφτμπολ – κα Βουρτσάνη



Ομάδα Κοριτσιών Τίμπολ και Σόφτμπολ – κα Γιώρκα

Οι προπονητές θα διοργανώσουν δοκιμαστικούς αγώνες που θα αρχίσουν την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου και
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου. Τα αποτελέσματα των αγώνων θα ανακοινωθούν στους μαθητές μετά από τους
δοκιμαστικούς. Υπενθυμίζουμε τους μαθητές ότι οι Χειμερινοί Αγώνες πλησιάζουν και θα έχουν την ευκαιρία να
δοκιμάσουν και εκεί τις δυνατότητές τους και να εκπροσωπήσουν το Σχολείο μας στους χειμερινούς Αγώνες PSSA.
Ο πρώτος γύρος των αγώνων PSSA ξεκινά την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου. Το πρόγραμμα των προπονήσεων αρχίζει
την 4η ’Εβδομάδα, από την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου.
Τετάρτη – Junior Μπάσκετμπολ – στο προαύλιο του σχολείου. Τελειώνουν στις 4.15μ.μ.
Πέμπτη – Senior Μπάσκετμπολ – στο προαύλιο του σχολείου. Τελειώνουν στις 4.15μ.μ.
Πέμπτη – Τίμπολ, Σόφτμπολ και Κρίκετ –στο Bankstown Sports Complex (High Street Bankstown).
Τελειώνουν στις 4μμ.
Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ένα ακόμη μπουκάλι νερό κατά την διάρκεια των προπονήσεων. Επίσης, θα πρέπει να
φορούν τα σχολικά τους καπέλα.
Υπενθυμίζουμε στους γονείς να παίρνουν τα παιδιά τους αμέσως μετά την προπόνηση και να μην αφήνουν τα αδέρφια
των μαθητών μόνα τους κατά τη διάρκεια της προπόνησης , διότι οι προπονητές δεν είναι υπεύθυνοι γι’ αυτά.
Πρόγραμμα Κολύμβησης Β’ Δημοτικού
Οι μαθητές της Β’ Δημοτικού θα πάρουν μέρος στο Πρόγραμμα Κολύμβησης, ως μέρος του Σπόρ για το Α’ Τρίμηνο.
Τα μαθήματα κολύμβησης θα λάβουν χώρα στο Roselands Aquatic Centre στις εξής Πέμπτες: 11 Φεβρουαρίου, 18
Φεβρουαρίου, 25 Φεβρουαρίου, 3 Μαρτίου, 10 Μαρτίου, 24 Μαρτίου, 31 Μαρτίου και 7 Απριλίου. Παρακαλώ να
σημειώσετε ότι δε θα γίνει μάθημα κολύμβησης στις 17 Μαρτίου.

Το κόστος του Προγράμματος Κολύμβησης είναι 160 δολάρια ανά μαθητή. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει τα έξοδα
μεταφοράς με λεωφορείο, την είσοδο στην πισίνα, τα δίδακτρα και το σκουφάκι κολύμβησης. Παρακαλώ να πληρώσετε
το ποσό αυτό στη δασκάλα της τάξης έως την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου.
Πρόγραμμα Εντατικής Κολύμβησης Γ’ και Ε Δημοτικού
Οι μαθητές της Γ’ και Ε’ Δημοτικού θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα ‘Τα Σχολεία Μαθαίνουν να κολυμπούν’ στο
Roselands Aquatic Pool. Το πρόγραμμα κρατάει για 8 εβδομάδες. Τα μαθήματα κολύμβησης θα λάβουν χώρα στις εξής
ημέρες: Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου,
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου και τελειώνει στην Πέμπτη 25
Φεβρουαρίου. Όλοι οι μαθητές θα εξεταστούν και θα μπουν σε ομάδες ανάλογα με τις ικανότητές τους. Οι μαθητές θα
πρέπει να φορούν χρωματιστά σκουφάκια κολύμβησης της ομάδας τους σε κάθε μάθημα. Το κόστος του προγράμματος
είναι 160 δολάρια ανά μαθητή. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς με λεωφορείο, την είσοδο στην
πισίνα, τα δίδακτρα και το σκουφάκι κολύμβησης. Παρακαλώ να πληρώσετε το ποσό αυτό στη δασκάλα της τάξης έως
την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου.
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Αγώνες Κολύμβησης-Γ΄- Στ΄ Δημοτικού
Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, θα λάβουν χώρα οι Σχολικοί Αγώνες Κολύμβησης του Κολλεγίου της Αγίας
Ευφημίας στο Revesby Swimming Centre, Marco Polo Ave, Revesby.
Οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο μέχρι τις 8.30πμ ώστε να σημειωθούν οι παρουσίες. Το κόστος
για τη μεταφορά με λεωφορείο και την είσοδο στην πισίνα είναι 13 δολάρια και θα πρέπει να πληρωθεί στη
δασκάλα της τάξης το συντομότερο δυνατό.
Οι μαθητές θα πρέπει να βάλουν αντηλιακό με δείκτη προστασίας τουλάχιστον 30+ πριν έρθουν στο σχολείο και
να συνεχίσουν να βάζουν κατά τη διάρκεια των αγώνων. Θα πρέπει επίσης να φέρουν μαζί τους καπέλο, πετσέτα,
το φαγητό τους και ένα μπουκάλι νερό.

Η καντίνα θα διαθέτει φαγητό και νερό ή χυμό.
Οι γονείς και κηδεμόνες είναι ευπρόσδεκτοι να παραβρεθούν πληρώνοντας ένα μικρό ποσό για την είσοδο.
Όσοι γονείς επιθυμούν να βοηθήσουν στη χρονομέτρηση μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Βουρτσάνη πριν
την ημέρα του αγώνα.
Όλοι οι μαθητές θα μπουν σε Ομάδες Χρωμάτων. Οι Ομάδες αυτές έχουν ως εξής:
Απόλλωνας - μπλε, Αφροδίτη – πράσινο, Αθηνά – κίτρινο και Δίας – κόκκινο. Οι μαθητές μπορούν να φορούν την
αθλητική τους στολή ή να φορούν ένα μπλουζάκι με το χρώμα της ομάδας τους.
Αγώνες κολύμβησης IPSHA
Την Τετάρτη 2 Μαρτίου θα λάβουν χώρα οι Αγώνες Κολύμβησης IPSHA στο Homebush Aquatic Centre από τις
8.00πμ έως τις 3.00μμ.
Όλοι οι γονείς είναι ευπρόσδεκτοι να παραβρεθούν και να υποστηρίξουν τους
κολυμβητές. Θα δοθεί σημείωμα στους μαθητές που θα αντιπροσωπεύσουν το σχολείο μας σύντομα.
Καλωσορίζουμε τους νέους μαθητές του Νηπιαγωγείου…...
Οι μικρότεροι μαθητές μας έχουν προσαρμοστεί πολύ καλά στο σχολείο μας. Είδαμε πολλά χαμόγελα αλλά και
λίγα δάκρυα, ακόμη και από τους γονείς. Να είστε σίγουροι πως πολύ σύντομα οι μαθητές θα προσαρμοστούν
στη σχολική ρουτίνα.
Από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου μέχρι και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου θα
σχολούν στις 2.30μμ. Οι γονείς θα πρέπει να παίρνουν τα παιδιά τους από τις αίθουσες του Νηπιαγωγείου που
βρίσκονται στον πρώτο όροφο. Μετά από αυτές τις ημερομηνίες οι μαθητές θα σχολούν στις 3.00μμ. και θα
κατεβαίνουν στο προαύλιο του σχολείου.

Ε. Ξανθουδάκη
Υπεύθυνη για το Δημοτικό
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