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Τετάρτη 2 Μαρτίου

Αγώνες κολύμβησης IPSHA



Πέμπτη 3 Μαρτίου

Teddy Bear Picnic– Νηπιαγωγείο και Στ΄ Δημοτικού



Κυριακή 6 Μαρτίου

Παρέλαση 25ης Μαρτίου- Κυριακή 3 Απριλίου
Η φετινή παρέλαση της 25ης Μαρτίου θα λάβει χώρα την Κυριακή 3 Απριλίου.
Η παρουσία όλων των μαθητών της Β΄-Στ΄ Δημοτικού που θα αντιπροσωπεύσουν το
σχολείο μας είναι υποχρεωτική. Την Παρασκευή 25 Μαρτίου έχουμε αργία, ώστε να
γιορτάσουμε τη διπλή γιορτή: Του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και την Επέτειο της
Επανάστασης του 1821. Ας πάρουμε όλοι μέρος στην παρέλαση φέτος! Περισσότερες
πληροφορίες θα δοθούν σε σημείωμα σύντομα.

Εκκλησιασμός Γ’ και Δ’ Δημοτικού



Τετάρτη 9 Μαρτίου

Εκδρομή Δ΄ Δημοτικού



Δευτέρα 14 Μαρτίου

Αγώνες Κολύμβησης Ελληνορθόδοξων Σχολείων



Πέμπτη 17 Μαρτίου

Παράσταση Νηπιαγωγείου—Στ΄ Δημοτικού



Δευτέρα 21 Μαρτίου

-Ημέρα Αρμονίας
-Ημέρα κατά της Βίας



Τετάρτη 23 Μαρτίου

Εκδρομή Γ΄ Δημοτικού



Πέμπτη 24 Μαρτίου

- Παράσταση 25ης Μαρτίου
- Επίδειξη Πασχαλινών Καπέλων-Νηπιαγωγείου-Β’
Δημοτικού



Παρασκευή 25 Μαρτίου

-Επέτειος της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας
- Μεγάλη Παρασκευή Καθολικών
ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΡΓΙΑ



Δευτέρα 28 Μαρτίου

Δευτέρα του Πάσχα Καθολικών
ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΡΓΙΑ



Τετάρτη 30 Μαρτίου

- Εκδρομή Α΄ Δημοτικού
- Εκδρομή Ε΄ Δημοτικού



Κυριακή 3 Απριλίου

Παρέλαση 25ης Μαρτίου



Δευτέρα 4 Απριλίου

Εκδρομή B΄ Δημοτικού



Τρίτη 5 Απριλίου

Αθλητικοί Αγώνες Γ΄-Στ’ Δημοτικού



Τετάρτη 6 Απριλίου

Συνάντηση Γονέων/Δασκάλων



Πέμπτη 7 Απριλίου

Εκδρομή Νηπιαγωγείου



Παρασκευή 8 Απριλίου

- Θεία Κοινωνία Νηπιαγωγείου– Στ΄ Δημοτικού
- Λήξη Α΄ Τριμήνου



Τρίτη 26 Απριλίου

Έναρξη Β΄ Τριμήνου



Πέμπτη 28 Απριλίου

Μεγάλη Πέμπτη Ορθόδοξων
ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΡΓΙΑ



Παρασκευή 29 Απριλίου

Μεγάλη Παρασκευή Ορθόδοξων
ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΡΓΙΑ

Εγγραφές Νηπιαγωγείο 2017
Υπενθυμίζουμε τους γονείς 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 Γραμματεία του σχολείου το
συντομότερο δυνατό.
Νέες Εγγραφές άλλων τάξεων
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 από το διαδίκτυο. Όσοι γονείς επιθυμούν ξενάγηση στο σχολείο με την Υπεύθυνη
του Δημοτικού Σχολείου μπορούν να αποταθούν στη Γραμματεία του Δημοτικού Σχολείου.
Σχολικά Δίδακτρα
Ευχαριστούμε όλους τους γονείς που πλήρωσαν τα σχολικά δίδακτρα του Α΄ τριμήνου 2016.
Τα δίδακτρα θα πρέπει να πληρώνονται πριν την έναρξη κάθε τριμήνου. Για όσους δεν
έχουν πληρώσει ακόμη τα δίδακτρα του Α΄ τριμήνου, παρακαλούμε να τα πληρώσουν το
συντομότερο δυνατό.
Ώρες Λειτουργίας του Μαγαζιού Σχολικών Στολών
Συμβουλεύουμε τους γονείς να αγοράζουν τη σχολική στολή πριν την έναρξη των διακοπών
ώστε να βεβαιωθούν ότι η παραγγελία τους θα έρθει πριν την έναρξη του Β΄ Τριμήνου.
Το μαγαζί που πουλά είδη της σχολικής στολής δε θα είναι ανοιχτό στη διάρκεια των
Σχολικών Διακοπών του Πάσχα. Το μαγαζί που πουλά είδη της σχολικής στολής θα είναι
ανοιχτό κάθε Τρίτη και Πέμπτη μεταξύ 2.00μμ και 4.00μμ.
Εκκλησιασμός
Ο επόμενος εκκλησιασμός για τους μαθητές της Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού έχει προγραμματιστεί
για τις 6 Μαρτίου. Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν την καλοκαιρινή σχολική τους στολή και
να βρίσκονται στο Χολ της εκκλησίας στις 10.00πμ. Όσοι μαθητές θα εκκλησιαστούν με τα
αδέρφια τους την ίδια μέρα, θα πρέπει να ενημερώσουν τη δασκάλα της τάξης τους.

Σχολική Στολή
Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν τη σωστή σχολική σχολή. Ως σχολική κοινότητα ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας
να νιώθουν υπερήφανοι για την εμφάνισή τους και το σχολείο τους. Για το πετύχουμε αυτό, οι γονείς θα πρέπει
ακολουθούν τους κανονισμούς σχετικά με τη σωστή σχολική στολή, όπως αναφέρεται στο Σχολικό Ημερολόγιο
καθώς και σε άρθρα της σχολικής εφημερίδας.
Σχολική Αποταμίευση
Συνεχίζουμε και φέτος το σχολικό πρόγραμμα αποταμίευσης της τράπεζας Commonwealth, το οποίο θα βοηθήσει
τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τη σημασία της αποταμίευσης. Όσοι μαθητές θέλουν να αποταμιεύσουν
χρήματα θα πρέπει να φέρνουν το βιβλιάριο καταθέσεων στις δασκάλες τους την Πέμπτη το πρωί.
Αν ενδιαφέρεστε για την αίτηση αποταμίευσης για τα παιδιά σας, παρακαλώ να αποταθείτε στη Γραμματεία. Καλή
αποταμίευση!
Teddy Bear Picnic
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και της Στ΄ Δημοτικού θα κάνουν ένα πικ-νικ με τα αρκουδάκια τους στα πλαίσια
του προγράμματος «Φιλαράκια» στο προαύλιο του Σχολείου την Πέμπτη 3 Μαρτίου. Οι μαθητές του
Νηπιαγωγείου και της Στ΄ Δημοτικού καθώς και οι δασκάλες τους θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το αγαπημένο
τους αρκουδάκι την ημέρα αυτή. Οι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού θα πρέπει να φέρουν μία κουβέρτα όπου θα
καθίσουν μαζί με τα φιλαράκια τους. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όλοι μαζί το
μεσημεριανό τους, να τραγουδήσουν όμορφα τραγουδάκια και να παίξουν διάφορα παιχνίδια.
Παράσταση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου
Την Πέμπτη 24 Μαρτίου σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην παράσταση των μαθητών της Ε΄ και Στ΄
Δημοτικού που θα παρουσιάσουν τραγούδια και ποιήματα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Την ημέρα
αυτή θα χορέψουν και οι ομάδες χορού της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Η παράσταση αρχίζει στις 2.00μμ στην
καινούργια αίθουσα τελετών του σχολείου. Οι γονείς μπορούν να έρθουν στην καινούργια αίθουσα τελετών από
την είσοδο της οδού East Terrace στις 1:50μμ. Ελπίζουμε να παραβρεθείτε όλοι.
Πρόγραμμα Mathletics
Το πρόγραμμα Mathletics αποδείχτηκε πολύ χρήσιμο για την κατανόηση και εμπέδωση των μαθηματικών στο
Σχολείο μας. Οι μαθητές έχουν πάρει το. υς κωδικούς πρόσβασης στο Mathletics ώστε να το δουλεύουν στο σπίτι.
Οι δασκάλες έχουν αναθέσει στους μαθητές κάποιες ασκήσεις που θα συμπληρωθούν στο σπίτι. Παρακαλούμε να
ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να συμπληρώνουν τις ασκήσεις αυτές και να συμμετέχουν στο Mathletics Live.
Το πρόγραμμα αυτό είναι υποχρεωτικό στο Σχολείο μας. Το κόστος του προγράμματος είναι 27 δολάρια και θα
πρέπει να πληρωθεί στη δασκάλα της τάξης έως την Παρασκευή 4 Απριλίου. Παρακαλώ να πληρωθεί το ποσό
αυτό στη δασκάλα της τάξης έως την ημερομηνία αυτή ώστε οι μαθητές να έχουν απεριόριστη πρόσβαση στην
ιστοσελίδα του Mathletics για ένα χρόνο.
Αναφυλαξία
Στο Σχολείο μας έχουμε αρκετά παιδιά που πάσχουν από αναφυλαξία. Υπενθυμίζουμε τους γονείς ότι στο Σχολείο
μας δεν επιτρέπονται οι ξηροί καρποί για λόγους ασφαλείας όλων των μαθητών. Η αναφυλαξία είναι μια ξαφνική
αλλεργική κρίση του οργανισμού. Συμβαίνει αν κάποιος με προδιάθεση για αναφυλαξία έρχεται σε επαφή με
διάφορες τροφές που προκαλούν αλλεργία ή αν τσιμπηθεί από έντομο. Η κρίση μπορεί να εκδηλωθεί μετά από
μερικά λεπτά και να κρατήσει ως και δύο ώρες. Μια αναφυλακτική κρίση μπορεί να αποβεί θανατηφόρα αν δεν
αντιμετωπιστεί έγκαιρα.
Καταλαβαίνεται λοιπόν πως πρέπει να προφυλάξουμε τους μαθητές αυτούς. Παρακαλώ να μη δίνεται στα παιδιά
σας κρέμα φιστικιού (peanut butter), nutella, παστέλια με ξηρούς καρπούς (muesli bars) ή όποια άλλη τροφή
περιέχει ξηρούς καρπούς. Υπενθυμίζουμε τους μαθητές πως δε θα πρέπει να μοιράζονται το φαγητό τους με
άλλα παιδιά. Ακόμη και η επαφή κάποιου ξηρού καρπού στο δέρμα ενός παιδιού με αναφυλαξία μπορεί να
αποβεί μοιραία.

Εθνική Ημέρα Κατά της Βίας – Δευτέρα 21 Μαρτίου
Το Κολλέγιο της Αγίας Ευφημίας έχει πάρει μέρος στην καμπάνια κατά της Σχολικής Βίας φέτος σαν ένα νέο κίνητρο.
Πάνω από 1400 σχολεία της Αυστραλίας παίρνουν μέρος σε αυτή την καμπάνια για να δείξουν ότι δε θα πρέπει ποτέ να
ανεχόμαστε τη βία. Τη Δευτέρα 21 Μαρτίου (σε συνδυασμό με την Ημέρα Αρμονίας), οι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού θα
πουλήσουν γλυκά/κέικ το πρωί. Όλοι οι μαθητές του Δημοτικού θα πάρουν μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις και
δραστηριότητες κατά της βίας στη διάρκεια της εβδομάδας οι οποίες θα σηματοδοτούν την Ημέρα Κατά της Βίας.
Η ημέρα αυτή θα είναι και ημέρα Mufti όπου οι μαθητές θα κάνουν δωρεά των 2 δολαρίων. Το χρώμα της ημέρας θα
είναι το πορτοκαλί για να συμπίπτει με το χρώμα της Ημέρας της Αρμονίας. Όσοι μαθητές έχουν ένα πορτοκαλί
μπλουζάκι, μπορούν να το φορέσουν στο σχολείο την ημέρα αυτή.
Ημέρα Αρμονίας– Δευτέρα 21 Μαρτίου
Η Ημέρα Αρμονίας καθιερώθηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ιθαγένειας και συμπίπτει με την Παγκόσμια
Ημέρα Ηνωμένων Πολιτειών για την Πάταξη Φυλετικών Διακρίσεων. Είναι ημέρα πολιτισμικού σεβασμού που
γιορτάζουν όλα τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί, οι κοινότητες, οι εκκλησίες, οι επιχειρήσεις καθώς και οι
ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές. Φέτος θα γιορτάσουμε την 16η επέτειο της Ημέρας Αρμονίας.
Το μήνυμα της Ημέρας Αρμονίας είναι: «Όλοι Ανήκουμε Κάπου» και «Η Πολυπολιτισμικότητα είναι η Δύναμή μας». Τη
Δευτέρα 21 Μαρτίου, το Κολλέγιο της Αγίας Ευφημίας θα γιορτάσει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της χώρας μας.
Επίδειξη Πασχαλινών Καπέλων
Την Παρασκευή 8 Απριλίου οι μαθητές του Νηπιαγωγείου - Β΄ Δημοτικού θα πάρουν μέρος σε επίδειξη πασχαλινών
καπέλων. Γονείς και φίλοι προσκαλούνται να παρακολουθήσουν την επίδειξη που θα λάβει χώρα στην καινούργια
αίθουσα τελετών του σχολείου στις 11:30πμ. Οι γονείς μπορούν να έρθουν στην καινούργια αίθουσα τελετών από την
είσοδο της οδού East Terrace στις 11:20πμ. Ελάτε να χαρείτε μαζί μας μια ατμόσφαιρα γεμάτη χορό και τραγούδι.
Συνεντεύξεις Γονέων/Δασκάλων –Τετάρτη 6 Απριλίου
Οι Συνεντεύξεις Γονέων/Δασκάλων θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 6 Απριλίου μεταξύ 3.10μμ και 7.00μμ.
Περισσότερες πληροφορίες θα περιλαμβάνονται στο σημείωμα που θα σταλεί στο σπίτι σύντομα.
Ημέρες Σχολικής Αργίας του Καθολικού και Ορθόδοξου Πάσχα
Φέτος το Πάσχα των Καθολικών πέφτει την Κυριακή 27 Μαρτίου, στη διάρκεια του Α΄ Τριμήνου. Οι επόμενες μέρες
αποτελούν μέρες Σχολικής Αργίας: Μεγάλη Παρασκευή 25 Μαρτίου και Δευτέρα του Πάσχα 28 Μαρτίου.
Το Ελληνορθόδοξο Πάσχα πέφτει την Κυριακή 1 Μαΐου, στη διάρκεια του Β΄ Τριμήνου. Οι επόμενες μέρες αποτελούν
μέρες Σχολικής Αργίας Ελληνορθόδοξου Πάσχα: Μεγάλη Πέμπτη 28 Απριλίου, Μεγάλη Παρασκευή 29 Απριλίου, και
Δευτέρα του Πάσχα 2 Μαΐου.
Τέλος Α΄ Τριμήνου/Αρχή Β΄ Τριμήνου
Το Α΄ Τρίμηνο τελειώνει την Παρασκευή 8 Απριλίου. Παρακαλώ να βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας θα είναι
προετοιμασμένα για να λάβουν τη Θεία Κοινωνία την ημέρα αυτή. Το Β΄ Τρίμηνο θα αρχίσει για τους μαθητές την Τρίτη
26 Απριλίου. Οι μαθητές θα έχουν 2 εβδομάδες προσαρμογής της σχολική στολής. Από την 3 η εβδομάδα, τη Δευτέρα 9
Μαΐου, όλοι οι μαθητές θα πρέπει να φορούν τη χειμερινή τους σχολική στολή.
Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων
Πασχαλινός Λαχνός
Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων οργανώνει έναν Πασχαλινό λαχνό με πολλά δώρα για τους νικητές. Τα λαχεία θα
διανεμηθούν σύντομα. Σας παρακαλούμε να υποστηρίξετε τον έρανο αυτό, αγοράζοντας τα λαχεία.
Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων για το 2016
Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων για το 2016 απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
Mary Michael
Eva Hantes
Christina Denyer
Kathy Glavas
Ceasar
Antonia Koutsogianni
Christine Saitannis
Theodoros Totsis
Helen Melas
Con Alexopoulos
Maria Anastasiadis
Annette Perdikaris
Συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη και ευελπιστούμε σε μία παραγωγική χρονιά.

Αθλητικά Νέα…………………………………………………………
Σπόρ- Χρηματικό ποσό εξόδων Μεταφοράς
Σας υπενθυμίζουμε ότι το ποσό εξόδων μεταφοράς είναι 30 δολάρια για το σπορ του Α΄ Τριμήνου και θα πρέπει να έχει
πληρωθεί ήδη στη δασκάλα της τάξης. Παρακαλούμε τους γονείς που δεν έχουν πληρώσει το ποσό αυτό ακόμη να το
κάνουν το συντομότερο δυνατό.
Διασχολικοί Αθλητικοί Αγώνες PSSA
Η προπόνηση για τους θερινούς διασχολικούς αθλητικούς αγώνες έχει ξεκινήσει.
Το πρόγραμμα των προπονήσεων των θερινών διασχολικών αθλητικών αγώνων έχει ως εξής:
Τετάρτη – Junior Μπάσκετμπολ – 3: 10 στο προαύλιο του σχολείου. Τελειώνει στις 4.15μμ.
Πέμπτη – Senior Μπάσκετμπολ – 3:10 στο προαύλιο του σχολείου. Τελειώνει στις 4.15μμ.
Πέμπτη – Τίμπολ, Σόφτμπολ και Κρίκετ – στο Kearns Oval. Tελειώνει στις 4.00μμ.
Οι γονείς μπορούν να παίρνουν τα παιδιά τους από το πάρκο πριν τις 4.00μμ. Το λεωφορείο θα αποχωρήσει από εκεί
στις 4.05, και θα επιστρέψει στο σχολείο στις 4.15μμ περίπου.
Υπενθυμίζουμε τους 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. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ένα ακόμη μπουκάλι νερό
κατά την διάρκεια των προπονήσεων. Επίσης, θα πρέπει να φορούν τα σχολικά τους καπέλα.
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. Οι μαθητές θα αναχωρήσουν στις 7:15 ακριβώς και θα επιστρέψουν στο σχολείο μεταξύ 3:30μμ και
4:00μμ. Όλοι οι γονείς είναι ευπρόσδεκτοι να παραβρεθούν και να υποστηρίξουν τους κολυμβητές.
Αγώνες κολύμβησης Ελληνορθόδοξων Κολλεγίων
Φέτος οι αγώνες κολύμβησης Ελληνορθόδοξων Κολλεγίων θα λάβουν χώρα τη Δευτέρα 14 Μαρτίου στο Birrong Aquatic
Centre. Οι αγώνες αρχίζουν στις 9:30πμ και τελειώνουν στις 2:30μμ. Το λεωφορείο θα αναχωρήσει από το σχολείο στις
8:00πμ και θα επιστρέψει στις 3:10μμ. Όλοι οι γονείς είναι ευπρόσδεκτοι να παραβρεθούν και να υποστηρίξουν το Σχολείο μας.

Πρόγραμμα Κολύμβησης
Οι μαθητές της Β΄, Γ΄ , και Ε΄ Δημοτικού πήραν μέρος στο Πρόγραμμα Κολύμβησης στην πισίνα του Roselands. Το πρόγραμμα αυτό ήταν μία πολύτιμη εμπειρία για τους μαθητές μας.

Αθλητικοί Αγώνες Γ΄ - Στ΄ Δημοτικού – Τετάρτη 5 Απριλίου
Οι αθλητικοί αγώνες της Γ΄ - Στ΄ Δημοτικού θα λάβουν χώρα την Τρίτη 5 Απριλίου στο Crest Athletics Track, McLean
Street, Georges Hall. Οι μαθητές θα πάρουν μέρος σε διάφορους αθλητικούς αγώνες όπως αγώνας δρόμου, άλμα εις
μήκος, άλμα εις ύψος, και σκυταλοδρομία. Όλοι οι γονείς είναι ευπρόσδεκτοι να παραβρεθούν και να υποστηρίξουν
τους αθλητές μας ωστόσο θα ΠΡΕΠΕΙ να μείνουν μακριά από το γήπεδο καθόλη τη διάρκεια των αγώνων. Οι μαθητές
μπορούν να φορούν τα χρώματα της ομάδας τους ωστόσο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν χρωματιστό αντηλιακό
(zinc). Τη μέρα αυτή όλοι οι μαθητές θα πρέπει να φορούν αντηλιακό με δείκτη προστασίας 30+ . Η καντίνα στο Crest
θα είναι ανοιχτή και οι Γονείς και Φίλοι θα πουλούν αναψυκτικά, χυμούς, νερό, καφέ και ορεκτικά. Περισσότερες
πληροφορίες θα δοθούν αργότερα. Το κόστος για τους αγώνες είναι 8 δολάρια ανά μαθητή.
Αθλητικοί Αγώνες Νηπιαγωγείο-Β΄ Δημοτικού – Τρίτη 3 Μαΐου
Οι αθλητικοί αγώνες του Νηπιαγωγείου-Β΄ Δημοτικού θα λάβουν χώρα την Τρίτη 3 Μαΐου στο Crest Athletics Track,
McClean St, Bass Hill. Όλοι οι γονείς είναι ευπρόσδεκτοι να παραβρεθούν και να υποστηρίξουν τους αθλητές 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. Το
κόστος για τους αγώνες είναι 15 δολάρια που συμπεριλαμβάνει λουκάνικο και νερό.
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Παράσταση για Νηπιαγωγείο-Στ’ Δημοτικού
Την Πέμπτη 17 Μαρτίου ο θεατρικός θίασος Brainstorm θα επισκεφθεί το Σχολείο μας για να παρουσιάσει το θεατρικό :
‘ Είμαστε Γενναίοι΄.
Το θεατρικό αυτό αποτελεί έναν συνδυασμό τραγουδιού και υποκριτικής τέχνης.
Δείχνει στα παιδιά απλές στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν κάποια διένεξη ή για να λύσουν κάποιο πρόβλημα και
τους προτρέπει να επικοινωνούν με τους άλλους, να έχουν υπομονή και επιμονή. Το κόστος της παράστασης είναι 8
δολάρια και θα πρέπει να πληρωθεί στη δασκάλα της τάξης έως τη Δευτέρα 7 Μαρτίου.
Νηπιαγωγείο
Την Πέμπτη 7 Απριλίου το Νηπιαγωγείο θα επισκεφθεί το Royal Botanical Gardens στα πλαίσια της ενότητας της
Φυσικής με τίτλο «Ο καιρός στον κόσμο μας». Το κόστος της εκδρομής είναι 45 δολάρια. Παρακαλώ να βάλετε τα
χρήματα αυτά σε ένα φάκελο όπου θα αναγράφεται το όνομα του παιδιού σας και να το παραδώσετε στη δασκάλα της
τάξης έως την Παρασκευή 1 Απριλίου. Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν την πλήρη καλοκαιρινή αθλητική τους στολή,
μαζί με το καπέλο και να έχουν μαζί τους πρωινό, μεσημεριανό (απαγορεύονται τα προϊόντα που περιέχουν ξηρούς
καρπούς) και ένα μπουκάλι νερό μέσα σε ένα μικρό σάκο. Σε περίπτωση βροχής, η εκδρομή θα αναβληθεί.
Α΄ Δημοτικού
Την Τετάρτη 30 Μαρτίου η Α΄ Δημοτικού θα επισκεφθεί το Hazelhurst Regional Gallery and Arts Centre. Οι μαθητές θα
πάρουν μέρος σε διάφορες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Το κόστος της εκδρομής είναι 35 δολάρια και θα πρέπει να
πληρωθεί στη δασκάλα της τάξης έως τις 24 Μαρτίου. Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν την πλήρη καλοκαιρινή
αθλητική τους στολή μαζί με το καπέλο τους και να έχουν μαζί τους πρωινό, μεσημεριανό και ένα μπουκάλι νερό.

Β΄ Δημοτικού
Τη Δευτέρα 4 Απριλίου η Β΄ Δημοτικού θα επισκεφθεί το Royal Botanical Gardens. Οι μαθητές θα πάρουν μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις. Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν την πλήρη καλοκαιρινή αθλητική τους στολή μαζί με το καπέλο
τους και να έχουν μαζί τους πρωινό, μεσημεριανό και ένα μπουκάλι νερό μέσα σε ένα μικρό σάκο.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος της εκδρομής θα δοθεί σε σημείωμα σύντομα.
Γ΄ Δημοτικού
Την Τετάρτη 23 Μαρτίου η Γ΄ δημοτικού θα επισκεφθεί το Sydney Opera House στα πλαίσια των μαθημάτων της
Φυσικής με τίτλο: «Κτίρια και Οικοδομές». Οι μαθητές θα αναχωρήσουν από το σχολείο στις 8:40πμ και θα
επιστρέψουν στις 3:10μμ. Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν την πλήρη καλοκαιρινή σχολική τους στολή μαζί με το
καπέλο τους και να έχουν μαζί τους πρωινό, μεσημεριανό και ένα μπουκάλι νερό. Σε περίπτωση βροχής, η εκδρομή θα
πραγματοποιηθεί όπως έχει σχεδιαστεί.

Δ΄ Δημοτικού
Την Τετάρτη 9 Μαρτίου η Δ΄ Δημοτικού θα επισκεφθεί το Wannabees Family Town Community School στα πλαίσια της
ενότητας HSIE με τίτλο: «Καταναλωτική Δύναμη». Το κόστος της εκδρομής είναι 35 δολάρια και θα πρέπει να πληρωθεί
στη δασκάλα της τάξης έως τη Δευτέρα 7 Μαρτίου. Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν την πλήρη καλοκαιρινή αθλητική
τους στολή και να έχουν μαζί τους πρωινό και μεσημεριανό. Σε περίπτωση βροχής, η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί
όπως έχει σχεδιαστεί.
Ε΄ Δημοτικού
Την Τετάρτη 30 Μαρτίου η Ε΄ Δημοτικού θα επισκεφθεί το Nan Tien Temple στα πλαίσια της ενότητας HSIE με τίτλο:
«Ιαπωνία». Οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο έως τις 8:25πμ για να αναχωρήσουν στις 8:30πμ ακριβώς.
Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν την πλήρη καλοκαιρινή αθλητική τους στολή μαζί με το καπέλο τους και να έχουν
μαζί τους πρωινό και ένα μπουκάλι νερό. Μεσημεριανό θα τους προμηθευτεί εκεί. Το κόστος της εκδρομής είναι 36
δολάρια και θα πρέπει να πληρωθεί στη δασκάλα της τάξης έως τη Δευτέρα 21 Μαρτίου Σε περίπτωση βροχής, η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί όπως έχει σχεδιαστεί.

Το τέλος αυτού του τριμήνου θα είναι γεμάτο δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας
και ευελπιστώ να σας δω σε κάποια από τις εκδηλώσεις του Σχολείου μας.
Ε. Ξανθουδάκη
Υπεύθυνη για το Δημοτικό

