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Ο Μάιος με μια ματιά



Δευτέρα 2 Μαΐου
Δευτέρα του Ορθόδοξου Πάσχα
ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΡΓΙΑ



Τρίτη 3 Μαΐου
-Έναρξη Β΄ Τριμήνου
-Αθλητικοί Αγώνες Δημοτικού-Β΄ Δημοτικού



Πέμπτη 5 Μαΐου
Περίπτερο για τη Γιορτή της Μητέρας



Τρίτη 10 Μαΐου
NAPLAN Γ΄& Ε΄ Δημοτικού
Γλώσσα και Γραφή

 Τετάρτη 11 Μαΐου
NAPLAN Γ΄& Ε΄ Δημοτικού
Ανάγνωση

 Πέμπτη 12 Μαΐου
NAPLAN Γ΄& Ε΄ Δημοτικού
Αριθμητική

 Δευτέρα 23 Μαΐου
-Εξετάσεις Γ΄-Στ΄ Δημοτικού Γραφής
-Εξετάσεις Ελληνικών

 Τρίτη 24 Μαΐου
Εξετάσεις Γ΄-Στ΄ Δημοτικού Αγγλικής
Γλώσσας

 Τετάρτη 25 Μαΐου

Καλωσορίσατε πίσω στο Β΄ Τρίμηνο!
Το Β΄ Τρίμηνο είναι πάντα ένα πολυάσχολο τρίμηνο με τα Εθνικά Προγράμματα
Εξετάσεων (NAPLAN) – Γνώσης στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, τις εξετάσεις, τα
Ενδεικτικά, και τις Συνεντεύξεις Γονέων/Δασκάλων. Εύχομαι καλή επιτυχία σε
όλους τους μαθητές για το Β’ Τρίμηνο.
Αλλαγή της Σχολικής Στολής
Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν τη χειμερινή τους σχολική στολή κατά την
διάρκεια του 2ον και 3ου τριμήνου. Ωστόσο, στη διάρκεια των δύο πρώτων
εβδομάδων οι μαθητές θα μπορούν να φορούν την καλοκαιρινή τους στολή.
Από τη Δευτέρα 9 Μαΐου όμως, όλοι οι μαθητές θα πρέπει να φορούν τη
χειμερινή τους σχολική στολή.
Εγγραφές Νηπιαγωγείου 2017
Υπενθυμίζουμε τους γονείς, φίλους και συγγενείς των οποίων τα παιδιά θα πάνε
στο νηπιαγωγείο το 2017 να βεβαιωθούν ότι έχουν γράψει τα παιδιά τους.
Αν δεν έχει γίνει η εγγραφή θα πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής και να
επιστραφεί στη Γραμματέα του Δημοτικού σχολείου, την κα Κιαχίδης το
συντομότερο δυνατό.
Πρωινή Άφιξη Μαθητών στο Σχολείο
Υπενθυμίζουμε τους γονείς και κηδεμόνες ότι τα παιδιά τους θα πρέπει να
παραβρίσκονται στο σχολείο εγκαίρως. Το πρωινό κουδούνι χτυπάει στις 8.35πμ.
Όταν υπάρχουν μαθητές που έρχονται στην τάξη αργοπορημένοι, διακόπτουν το
μάθημα διότι η δασκάλα θα πρέπει να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με τις
προγραμματισμένες δραστηριότητες του μαθήματος. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι
στο σχολικό έλεγχο θα καταγράφονται τα ονόματα των μαθητών που έρχονται
αργά στο σχολείο.

Εξετάσεις Γ΄-Στ΄ Δημοτικού
Μαθηματικών

 Κυριακή 29 Μαΐου
Εκκλησιασμός Α’ και Β’ Δημοτικού

 Τετάρτη 8 Μαΐου
Σχολικές Φωτογραφίες

Σχολική Αποταμίευση
Το Σχολικό Πρόγραμμα Αποταμίευσης της Commonwealth Bank συνεχίζεται και
στη διάρκεια του Β΄ τριμήνου. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκει στα παιδιά τη μεγάλη
σημασία που έχει η αποταμίευση και σωστή διαχείριση χρημάτων.
Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να φέρνουν το
βιβλιάριο τραπέζης τους στο σχολείο και να το παραδίνουν στη δασκάλα της τάξης
κάθε Πέμπτη πρωί. Καλή αποταμίευση!
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Ομάδες Συμπληρωματικών Μαθημάτων
Το υπέροχο Πρόγραμμα Συμπληρωματικών Μαθημάτων για τους μαθητές της Γ΄ - Στ’ Δημοτικού θα αρχίσει την Β΄
Εβδομάδα (Δευτέρα 9 Μαΐου). Τα μαθήματα έχουν ως εξής:

Ομάδα μαγειρικής (3:15-4:00μμ) - Κα Αποστόλου και Κα Ντινόρη
Παρακαλώ τους γονείς να παίρνουν τα παιδιά τους στις 4μμ ακριβώς.
Εκκλησιασμός Α’ και Β’ Δημοτικού
Ο επόμενος εκκλησιασμός για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ Δημοτικού έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 29
Μαΐου. Οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο Χολ της εκκλησίας στις 10.00πμ. Οι γονείς θα πρέπει να πάρουν
τα παιδιά τους αμέσως μετά τον εκκλησιασμό. Ενθαρρύνουμε τους γονείς να πάρουν μέρος στον εκκλησιασμό
που τελειώνει στις 11πμ.
Σχολικά δίδακτρα
Όσοι γονείς δεν έχουν πληρώσει τα δίδακτρα του Α΄ τριμήνου 2016 να το κάνουν το συντομότερο δυνατό.
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα δίδακτρα θα πρέπει να πληρώνονται πριν από κάθε τρίμηνο.
NAPLAN – Εθνικό Πρόγραμμα Εξετάσεων – Γνώση στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά
Ο σκοπός του Εθνικού Προγράμματος Εξετάσεων είναι να εξετάσει τις γνώσεις των παιδιών των τάξεων της Γ΄ και
Ε΄ Δημοτικού καθώς και της Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου, στη γλώσσα και τα Μαθηματικά. Τα αποτελέσματα αυτών των
εξετάσεων θα δώσουν χρήσιμες πληροφορίες στους δασκάλους και γονείς. Συγκεκριμένα, θα διευκολύνουν την
προσπάθεια των δασκάλων να αντιμετωπίσουν τις γλωσσικές και μαθηματικές ανάγκες των μαθητών.
Οι εξετάσεις της Γ΄ και Ε΄ Δημοτικού θα λάβουν χώρα ως εξής:
Τρίτη 10 Μαΐου
Γλώσσα και Γραφή
Τετάρτη 11 Μαΐου
Ανάγνωση
Πέμπτη 12 Μαΐου
Αριθμητική
Παρασκευή 13 Μαΐου - Αναπληρωματικές εξετάσεις για όσους μαθητές απουσίαζαν στις παραπάνω ημέρες
εξετάσεων.
Εξετάσεις μαθητών της Γ΄- Στ΄ Δημοτικού
Οι Εξετάσεις για όλους τους μαθητές της Γ΄- Στ΄ Δημοτικού έχουν έως εξής:
Δευτέρα 23 Μαΐου - Εξετάσεις Γραφής και Εξετάσεις Ελληνικών
Τρίτη 24 Μαΐου - Εξετάσεις Κατανόησης και Γλώσσας
Τετάρτη 25 Μαΐου - Εξετάσεις Μαθηματικών
Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές στους διαγωνισμούς αυτούς.
Διαγωνισμοί ICAS
Οι μαθητές της Γ΄ - Στ΄ Δημοτικού θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του προγράμματος
Educational Assessment Australia που διεξάγει το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας.
Οι μαθητές μπορούν να πάρουν μέρος στους εξής διαγωνισμούς:
Έκθεση: Τετάρτη 15 Ιουνίου-$19.00
Αγγλικά: Τρίτη 2 Αυγούστου- $9.00
Μαθηματικά: Τρίτη 16 Αυγούστου- $9.00
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Αν και οι διαγωνισμοί δεν είναι υποχρεωτικοί, οι μαθητές ενθαρρύνονται να πάρουν μέρος σε αυτές για να
αποκτήσουν την εμπειρία που προσφέρουν τα διαφορετικά είδη διαγωνισμών. Αν το παιδί σας θα πάρει μέρος
στους διαγωνισμούς αυτούς, παρακαλώ να πληρώσετε το ποσό αυτό στη δασκάλα ή το δάσκαλο της τάξης έως τη
Δευτέρα 9 Μαΐου.
Διαγωνισμός Debating
Η σχολική ομάδα Debating θα πάρει μέρος στο διαγωνισμό IPSHA Debating Competition. Η ομάδα θα συμμετέχει
στον πρώτο γύρο του διαγωνισμού την Παρασκευή 20 Μαΐου με το Danebank College.
Οι προπονήσεις για το διαγωνισμό θα αρχίσουν την Τετάρτη 4 Μαΐου μεταξύ 7:50πμ-8:35πμ και θα συνεχιστούν
στη διάρκεια του Β΄ και Γ΄ Τριμήνου. Οι προπονήσεις θα λάβουν χώρα στην αίθουσα 1Β με προπονητές τη κα
Πάππας. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό Debating.

Σκάκι
Η ομάδα του Σκάκι ξεκίνησε τους αγώνες την Τρίτη 21 Απριλίου, κατά την διάρκεια του μεσημεριανού
διαλείμματος. Οι αγώνες σκάκι θα συνεχίζονται κάθε Τρίτη για 10 εβδομάδες στη διάρκεια του Β΄ και Γ΄ Τριμήνου.
Οι μαθητές θα προπονούνται από έναν έμπειρο δάσκαλο του σκάκι και θα πρέπει να πληρώσουν το ποσό των 75
δολαρίων στη δασκάλα της τάξης τους το συντομότερο δυνατό.
Η Ολυμπιάδα των Μαθηματικών
Η Ολυμπιάδα των Μαθηματικών θα αρχίσει την Α΄ Εβδομάδα, την Πέμπτη 5 Μαΐου. Οι μαθητές θα πρέπει να
βρίσκονται στο σχολείο στις 7:45πμ. Οι Διαγωνισμοί της Ολυμπιάδας των Μαθηματικών θα λάβουν χώρα στην
αίθουσα 3Β με τη δίδα Κολήρη και περιλαμβάνουν 5 διαγωνισμούς που θα λάβουν χώρα στη διάρκεια του Β΄ και
Γ΄ Τριμήνου. Οι μαθητές θα προετοιμαστούν στις τάξεις τους συμπληρώνοντας μία ποικιλία μαθηματικών
προβλημάτων.

Εκδρομές ………………..
Νηπιαγωγείου- Calmsley Hill City Farm
Την Παρασκευή 20 Μαΐου, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου θα επισκεφθούν το Calmsley Hill City Farm στα πλαίσια
της ενότητας των Αγγλικών με τίτλο: «Η Φάρμα». Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους πρωινό, μεσημεριανό
(χωρίς αυτά να περιέχουν ξερούς καρπούς) και νερό μέσα σε ένα μικρό σάκο. 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 13 Μαΐου. Οι μαθητές θα πρέπει να ντυθούν σαν
γεωργοί. Μπορούν να φορούν ένα μπλουζάκι/πουκάμισο με τζην παντελόνι και ένα καπέλο γεωργού!
Σε περίπτωση βροχής, η εκδρομή θα ματαιωθεί.

Στ΄ Δημοτικού
Την Πέμπτη 12 Μαΐου η Στ΄ Δημοτικού θα επισκεφθεί το Sydney Learning Adventures στο Sydney Harbour
Foreshore Authority, The Rocks. Η εκδρομή αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια της Φυσικής HSIE με τίτλο: «Ένας
Αρχαίος Τόπος», όπου θα ερευνήσουν «Κομμάτια του Παρελθόντος». Οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο
σχολείο έως τις 8:30πμ. Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν την πλήρη χειμερινή αθλητική τους στολή μαζί με το
καπέλο τους και να έχουν μαζί τους πρωινό, μεσημεριανό και ένα μπουκάλι νερό. Το κόστος της εκδρομής είναι 36
δολάρια και θα πρέπει να πληρωθεί στη δασκάλα της τάξης έως την Παρασκευή 6 Μαΐου. Σε περίπτωση βροχής,
η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί όπως έχει σχεδιαστεί και οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί του αδιάβροχο.

Αθλητικά Νέα……………….
Αθλητικοί Αγώνες Νηπιαγωγείου– Β΄ Δημοτικού – Τρίτη 3 Απριλίου
Οι αθλητικοί αγώνες του Νηπιαγωγείου-Β΄ Δημοτικού θα λάβουν χώρα την Τρίτη 3 Μαΐου στο Crest Athletics
Track, McLean Street, Bass Hill. Όλοι οι γονείς είναι ευπρόσδεκτοι να παραβρεθούν και να υποστηρίξουν τους
μαθητές μας. Η καντίνα θα πουλά αναψυκτικά, χυμούς, νερό, καφέ και ορεκτικά. Όσοι γονείς θέλουν να
βοηθήσουν την ημέρα αυτή, παρακαλώ να επικοινωνήσουν με τη σχολική Ταμεία, κα Μιχαήλ.
Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν αργότερα.
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Καλοκαιρινοί Αγώνες
Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που έλαβαν μέρος στους Καλοκαιρινούς Αγώνες PSSA. Είχαμε καταπληκτικά
αποτελέσματα στους αγώνες μέχρι τώρα. Προσμένουμε τη συνέχεια των καλοκαιρινών αγώνων στο τέλος του Γ΄
Τριμήνου.

Χειμερινές Αθλητικές Προπονήσεις PSSA
Οι χειμερινοί Αθλητικοί Αγώνες PSSA θα αρχίσουν την Α΄ Εβδομάδα, την Παρασκευή 6 Μαΐου. Οι προπονήσεις για
τους χειμερινούς αθλητικούς αγώνες θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Μαΐου.
Το πρόγραμμα των προπονήσεων έχει ως εξής:
Αγόρια ποδόσφαιρο — Δίδα Κολήρη ( Πέμπτη στο Bankstown Sports Complex από 3.00μμ έως 4.00μμ)
Κορίτσια ποδόσφαιρο — Κα Γκάλο (Πέμπτη στο Bankstown Sports Complex από 3.00μμ έως 4.00μμ)
Νέτμπολ — Δίδα Στάμου (Τετάρτη στο προαύλιο του σχολείου από 3.10μμ.-4.00μμ.
Νιούκομπολ αγοριών — Κα Φιλιπποπούλου (Πέμπτη στο προαύλιο του σχολείου στην διάρκεια του μεσημεριανού
διαλείμματος)
Νιούκομπολ κοριτσιών—Κα Πόζογκλου (Πέμπτη στο προαύλιο του σχολείου από 3.10μμ-4.00μμ.)
Σπορ- Χρηματικό ποσό εξόδων Μεταφοράς
Το ποσό εξόδων μεταφοράς για το σπορ του Β΄ τριμήνου είναι 30 δολάρια και θα πρέπει να πληρωθεί στη
δασκάλα της τάξης έως την Παρασκευή 6 Μαΐου. Παρακαλούμε να εξοφλήσετε το ποσό αυτό εγκαίρως.

Νέα Γονέων και Φίλων………………..
Το περίπτερο για την Γιορτή της Μητέρας
Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων οργανώνει το περίπτερο για τη Γιορτή της Μητέρας για την αγορά δώρου για τη
μητέρα ή τη γιαγιά την Πέμπτη 5 Μαΐου. Όσοι θέλουν να αγοράσουν δώρο, παρακαλώ να πληρώσουν 8 δολάρια
στη δασκάλα του παιδιού τους μέχρι την Τετάρτη 4 Μαΐου. Η τιμή για κάθε δώρο είναι $8. Όσοι γονείς θέλουν
να βοηθήσουν εθελοντικά μπορούν να τηλεφωνήσουν στη ταμία του σχολείου, κα Μαίρη Μιχαήλ.
Τσάι για τη Γιορτή της Μητέρας
Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων οργανώνει ημέρα τσάι για τη Γιορτή της Μητέρας την Παρασκευή 6 Μαΐου στη νέα
αίθουσα τελετών του Κολλεγίου της Αγίας Ευφημίας μεταξύ 1-3μμ. Το κόστος της γιορτής είναι 20 δολάρια το
άτομο. Για τα εισιτήρια μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του σχολείου έως την Τρίτη 3 Μαΐου. Από τα
έσοδα της ημέρας θα το Κολλέγιο θα αγοράσει κουρτίνα για τη σχολική σκηνή.

Πασχαλινός Λαχνός
Σας υπενθυμίζουμε πως ο Πασχαλινός Λαχνός θα λάβει χώρα την Πέμπτη 5 Μαΐου. Παρακαλώ να επιστρέψετε τα
εισιτήρια στη δασκάλα της τάξης των παιδιών σας το συντομότερο δυνατό. Ο πρώτος λαχνός θα κερδίσει το
παρακάτω δώρο. Καλή επιτυχία σε όλους.
Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων θα ήθελε να ευχαριστήσει: Manhattan Superbowl, Louise Novelty Cakes and
Cupcakes, Sweet Fantasy Cakes, Total Girl Magazine, K-Zone Magazine και το ανθοπωλείο Waratah Florist για την
ευγενική τους προσφορά δώρων.

Ε. Ξανθουδάκη
Υπεύθυνη για το Δημοτικό

Σημαντικές Εκδηλώσεις
Το περίπτερο για την Γιορτή της Μητέρας – Πέμπτη 5 Μαΐου
Ημέρα Τσάι για τη Γιορτή της Μητέρας — Παρασκευή 6 Μαΐου
Χοροεσπερίδα του Κολλεγίου της Αγίας Ευφημίας — 20 Αυγούστου
Το περίπτερο για την Γιορτή του Πατέρα — Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου
Πρωινό Μπάρμπεκιου — Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου
Το Ανοιξιάτικο Πανηγύρι της Αγίας Ευφημίας — Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου
Ποσό για την επιδότηση του νέου κτιρίου
Παρακαλώ σημειώνουμε ότι εάν πληρώσετε το ποσό των 2000 δολαρίων δε χρειάζεται να πληρώσετε το ποσό για
τη χρηματοδότηση του νέου κτιρίου που συμπεριλαμβάνετε στα δίδακτρα, ακόμη κι αν έχετε κι άλλο παιδί που θα
γραφτεί στο σχολείο μας. Αν το κάνετε αυτό θα εξοικονομήσετε 600 δολάρια για κάθε παιδί σας.

Ε. Ξανθουδάκη
Υπεύθυνη για το Δημοτικό

