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Issue 6
Εγγραφές Νηπιαγωγείου του 2017
Υπάρχουν ακόμη μερικές θέσεις για το Νηπιαγωγείου του 2017.
Αν δεν έχετε γράψει ακόμη τα παιδιά σας, παρακαλώ να αποταθείτε στην κα Κιαχίδη για
την αίτηση εγγραφής. Όσα παιδιά θα γραφτούν στο Νηπιαγωγείο το 2017,θα πρέπει να
έχουν κλείσει τα 5 του χρόνια πριν τον Ιούλιο. Αν κάποιοι γονείς γνωρίζουν φίλους ή
συγγενείς που ενδιαφέρονται να γράψουν τα παιδιά τους σε κάποια τάξη του Δημοτικού,
θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του σχολείου για να οργανώσει μια
ξενάγηση του σχολείου.

Σχολικά Δίδακτρα
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα δίδακτρα θα πρέπει να πληρώνονται στο τέλος κάθε τριμήνου.
Αν υπάρχουν γονείς που δεν έχουν πληρώσει ακόμη, παρακαλώ να πληρώσουν το
συντομότερο δυνατό. Ευχαριστούμε όλους τους γονείς που έχουν ήδη πληρώσει τα
δίδακτρα.
Σπορ- Χρηματικό ποσό εξόδων Μεταφοράς
Ευχαριστούμε όλους τους γονείς που έχουν εξοφλήσει το ποσό εξόδων μεταφοράς του Γ΄
Τριμήνου. Παρακαλώ όσους δεν έχουν εξοφλήσει το ποσό των 30 δολαρίων για τα
έξοδα μεταφοράς, να κάνουν το συντομότερο δυνατό.
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 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.

Πρωινό για τη Γιορτή του Πατέρα
Για να γιορτάσουμε τη Γιορτή του Πατέρα, το σχολείο μας οργανώνει πρωινό στους
πατεράδες και στους παππούδες του σχολείου μας. Αυτό το γεγονός θα λάβει χώρα την
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου μεταξύ 7-8πμ. Το κόστος του πρωινού είναι $5 δολάρια ανά
άτομο. Όποιος ενδιαφέρεται να βοηθήσει εθελοντικά παρακαλούμε να ενημερώσει την
Γραμματεία.
Γιορτή της Αγίας Ευφημίας – Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου – Σχολική Αργία
Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε την Αγία Ευφημία γι’ αυτό το λόγο το
σχολείο θα είναι κλειστό. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να έρθουν στην εκκλησία με τους
γονείς τους. Περισσότερες πληροφορίες θα τους δοθούν αργότερα.
Ωράριο πρωινής προσέλευσης μαθητών και λήξης μαθημάτων
Οι δασκάλες θα το εκτιμούσαν πολύ εάν οι μαθητές ήταν στις γραμμές τους στις 8.30πμ.
το πρωί. Τελευταία έχουμε παρατηρήσει πως οι μαθητές έρχονται στις τάξεις αφού το
μάθημα έχει αρχίσει. Όπως καταλαβαίνετε έτσι διακόπτεται το μάθημα και ενοχλούνται
οι υπόλοιποι μαθητές. Σας υπενθυμίζουμε πως η επιτήρηση του σχολείου τελειώνει στις
3.30μμ. Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να παίρνουν τα παιδιά τους πριν την ώρα αυτή.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο οι γονείς/κηδεμόνες αργήσουν, θα πρέπει να ενημερώσουν
τη Γραμματεία, ώστε τα παιδιά τους να πάνε στο γραφείο, ώσπου ένας ενήλικας έρθει να
τα παραλάβει. Το Σχολικό Γραφείο κλείνει στις 4.00μμ. Υπενθυμίζουμε τους γονείς ότι
δεν επιτρέπεται να παίζουν τα παιδιά στη παιδική χαρά του σχολείου, πριν και μετά το
σχολείο.
Ώρες Λειτουργίας του Μαγαζιού Σχολικών Στολών
Το μαγαζί που πουλά είδη της σχολικής στολής θα είναι ανοιχτό την Πέμπτη 6
Οκτωβρίου μεταξύ 2.00μμ και 4.00μμ.
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Αθλητικές Φωτογραφίες
Οι αθλητικές φωτογραφίες θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου. Στις φωτογραφήσεις
αυτές θα λάβουν μέρος όλες οι καλοκαιρινές και χειμερινές ομάδες του PSSA και IPSHA/
Κολύμβησης και Αθλητικοί Αγώνων Ελληνορθόδοξων. Παρακαλώ να βεβαιωθείτε πως οι μαθητές
θα έρθουν στο σχολείο φορώντας την αθλητική τους στολή (οι ομάδες του μπάσκετ και του
ποδοσφαίρου θα πρέπει επίσης να φοράνε το αθλητικό τους μπλουζάκι).
Λήξη Γ’ τριμήνου και Λειτουργία/Θεία κοινωνία Νηπιαγωγείου –Στ’ Δημοτικού
Το Γ’ τρίμηνο ολοκληρώνεται την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου. Επίσης την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου,
οι μαθητές του Νηπιαγωγείου-Στ΄ Δημοτικού θα λάβουν μέρος στη Θεία Λειτουργία.
Την ημέρα αυτή θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν τη Θεία Κοινωνία. Παρακαλώ να
προετοιμάσετε τα παιδιά σας κατάλληλα.
Ημέρα Μετεκπαίδευσης Προσωπικού
Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου οι εκπαιδευτικοί θα φρεσκάρουν τις γνώσεις των Πρώτων
Βοηθειών. Η ημέρα αυτή είναι μέρα ΑΡΓΙΑΣ για τους μαθητές.
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Έναρξη Δ’ τριμήνου
Το Δ’ τρίμηνο αρχίζει τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου. Οι μαθητές θα γυρίσουν πίσω στο σχολείο
φορώντας την καλοκαιρινή στολή τους.

Αθλητικά Νέα……..
Αθλητικοί Καλοκαιρινοί Αγώνες PSSA
Οι θερινοί Αγώνες του PSSA θα αρχίσουν την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστούν την
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου. Η προπόνηση θα ξεκινήσει την 8η εβδομάδα και θα συνεχιστεί και
την 9η εβδομάδα. Σημειώνουμε πως δε θα γίνουν κανένας αγώνας ή προπόνηση στη διάρκεια της
10ης Εβδομάδας του Γ΄ Τριμήνου. Οι αγώνες και η προπόνηση θα ξεκινήσουν και πάλι το Δ’
Τρίμηνο.
Στη διάρκεια της 9ης Εβδομάδας η γιορτή της Αγίας Ευφημίας πέφτει την Παρασκευή 16
Αυγούστου. Όσοι μαθητές θα πάρουν μέρος σε καλοκαιρινούς αγώνες την ημέρα αυτή, θα πρέπει
να πάνε με τους γονείς τους.
Οι προπονήσεις έχουν ως εξής:
Jnr Girls/Boys Μπάσκετμπολ—Κος Νικοδήμου (Τετάρτη 7 και 14 Σεπτεμβρίου στο προαύλιο του
σχολείου έως τις 4:15μμ.)
Snr Girls/Boys Μπάσκετμπολ Β — Δίδα Σαλούμπ (Πέμπτη 8 και 15 Σεπτεμβρίου στο προαύλιο του
σχολείου έως τις 4:15μμ.)
Snr Girls/Boys Μπάσκετμπολ Α—Κα Γκάλλο (Πέμπτη 8 και 15 Σεπτεμβρίου στο προαύλιο του
σχολείου έως τις 4:15μμ.)
Jnr Cricket—Κα Πόζογλου (Πέμπτη 8 και 15 Σεπτεμβρίου στο Bankstown Sports Complex έως τις
4:00μμ.)
Boys T-Ball/Softball —Κα Βουρτσάνη (Πέμπτη 8 και 15 Σεπτεμβρίου στο Bankstown Sports
Complex έως τις 4:00μμ.)
Girls T-Ball/Softball – Κα Γιώρκας (Πέμπτη 8 και 15 Σεπτεμβρίου στο Bankstown Sports Complex
έως τις 4:00μμ.)
Οι γονείς μπορούν να παίρνουν τα παιδιά τους από το πάρκο στις 4.00μμ. ή από το σχολείο στις
4.15μμ. 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.
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Αθλητικοί Αγώνες Ελληνορθόδοξων Κολλεγίων
Φέτος το Κολλέγιο του Αγίου Σπυρίδωνα θα αναλάβει τη διοργάνωση των Αθλητικών Αγώνων
Ελληνορθόδοξων Κολλεγίων που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου στο E.S Marks
Field-Boronia Street, Kensington. Οι αγώνες αρχίζουν στις 9.00πμ., οι μαθητές θα πρέπει να
βρίσκονται στο σχολείο στις 7.30πμ. για αναχώρηση και τελειώνουν περίπου στις 2.30μμ.
Οι μαθητές θα επιστρέψουν στο σχολείο στις 3.10μμ. Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στους
αγώνες θα ειδοποιηθούν σύντομα. Οι γονείς είναι ευπρόσδεκτοι να παραβρεθούν και να
υποστηρίξουν το Σχολείο μας.
Φωτογραφίες Στ’ Δημοτικού
Την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού θα βγάλουν τις σχολικές τους
φωτογραφίες, λόγω απουσιών. Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν την πλήρη χειμερινή σχολική
τους στολή μαζί με το σχολικό σακάκι τους. (Δυστυχώς ακόμα και αν απουσιάζει κανείς εκείνη
την ημέρα, η φωτογράφηση θα πραγματοποιηθεί. Επίσης την ημέρα αυτή θα βγάλουν την
ομαδική φωτογραφία τους οι Σχολικοί Αρχηγοί και οι Επιμελητές.

Εκδρομές
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Νηπιαγωγείο
Την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου θα επισκεφθούν το Seymour Centre
για να παρακολουθήσουν την παράσταση: «Gruffalο» στα πλαίσια της ενότητας των Αγγλικών
με τίτλο: «Φανταστικά Πρόσωπα και Πράγματα». Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν την πλήρη
χειμερινή αθλητική τους στολή μαζί με το καπέλο τους και να φέρουν μαζί νερό, πρωινό και
μεσημεριανό γεύμα. (Δεν επιτρέπονται οι ξηροί καρποί) Το κόστος της εκδρομής είναι 50
δολάρια. Παρακαλώ να βάλετε το ποσό αυτό μέσα σε ένα φάκελο όπου θα αναγράφεται το
όνομα του παιδιού σας και να το δώσετε στη δασκάλα της τάξης έως την Πέμπτη 15
Σεπτεμβρίου 2016. Σε περίπτωση βροχής, η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί, όπως έχει
προγραμματιστεί. Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου θα αναχωρήσουν από το σχολείο στις 10:30πμ
και θα επιστρέψουν στις 3:00μμ.
Εκδρομή Α’ Δημοτικού
Την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές της Α’ Δημοτικού θα επισκεφτούν το Wildlife Sydney Zoo
Darling Harbour στα πλαίσια της ενότητας των Αγγλικών μαθημάτων με θέμα «Τα ζώα».
Το κόστος της εκδρομής είναι 35 δολάρια. Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν την πλήρη
χειμερινή αθλητική τους στολή. Σε περίπτωση βροχής η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί, όπως
έχει προγραμματιστεί.
Εκδρομή Β΄ Δημοτικού
Την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές της Β΄ Δημοτικού θα επισκεφθούν το Taronga Zoo.
Το κόστος της εκδρομής είναι 37 δολάρια και θα πρέπει να πληρωθεί στη δασκάλα της τάξης
έως την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου.
Οι μαθητές θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, νερό και μεσημεριανό γεύμα και να φορούν τη
χειμερινή τους αθλητική στολή μαζί με το καπέλο τους. Σε περίπτωση βροχής, η εκδρομή θα
ακυρωθεί.

Παράσταση Κατοικίδιων Ζώων Νηπιαγωγείου-Β’ Δημοτικού
Την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου-Β’ Δημοτικού θα πάρουν μέρος σε
ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατοικίδιων Ζώων. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκει στα παιδία πώς
να ζούνε με τα σκυλάκια τους με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Η παράσταση είναι δωρεάν για
όλους τους μαθητές του Νηπιαγωγείου-Β’ Δημοτικού. Την ημέρα αυτή θα λάβουν χώρα τρεις
διαφορετικές παραστάσεις. Αν έχετε καμία απορία σχετικά με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να
αποταθείτε στη δασκάλα του παιδιού σας.
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Εκδρομή Γ΄ Δημοτικού
Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές της Γ΄ Δημοτικού θα επισκεφθούν το Royal National Park
στο Audley στα πλαίσια της ενότητας HSIE «Πολιτειακά και Εθνικά Πάρκα» που μελετούν.
Το κόστος της εκδρομής είναι 35 δολάρια και θα πρέπει να πληρωθεί στη δασκάλα της τάξης.
Οι μαθητές θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, νερό, πρωινό και μεσημεριανό γεύμα και να
φορούν τη χειμερινή τους αθλητική στολή μαζί με το καπέλο τους. Σε περίπτωση βροχής, η
εκδρομή θα ακυρωθεί.
Εκδρομή Δ΄ Δημοτικού
Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές της Δ΄ Δημοτικού θα επισκεφθούν το Cockatoo Island.
Το κόστος της εκδρομής είναι 35 δολάρια και θα πρέπει να πληρωθεί στη δασκάλα της τάξης
έως την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο στις
8:00πμ για να αναχωρήσουν στις 8:15πμ ακριβώς. Θα πρέπει επίσης να φορούν τη χειμερινή
τους αθλητική στολή μαζί με το καπέλο τους. Σε περίπτωση βροχής η εκδρομή θα
πραγματοποιηθεί, όπως έχει προγραμματιστεί.
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Ελληνική Θεατρική Παράσταση
Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου οι μαθητές της Ε’ και Στ’ Δημοτικού θα παρακολουθήσουν μια
θεατρική παράσταση της Θεατρική Ομάδας: Hippo Theatre Group στη σχολική Αίθουσα
Τελετών. Η παράσταση τιτλοφορείτε: «Ένα Ταξίδι Αλλιώς» Πρόκειται για μια κωμωδία που
επικεντρώνεται στην αξία του σεβασμού όσον αφορά στις σχέσεις. Μετά την παράσταση θα
ακολουθήσει ένα μάθημα υποκριτικής στα Αγγλικά. Το κόστος της παράστασης είναι 10
δολάρια και θα πρέπει να πληρωθεί στη δασκάλα της τάξης έως την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου.
Κατασκήνωση Ε΄ Δημοτικού
Από την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού
θα επισκεφθούν τα χρυσορυχεία στο Mogo. Η κατασκήνωση αυτή γίνεται στα πλαίσια των
μαθημάτων της μελέτης του περιβάλλοντος (HSIE), σχετικά με την ενότητα του ‘Χρυσού’ καθώς
και στα πλαίσια της ενότητας της φυσικής με τίτλο ’Προσαρμογές’. Οι μαθητές θα φιλοξενηθούν
σε αυθεντικά δωμάτια και θα πάρουν μέρος σε διάφορες ξεναγήσεις και άλλες δραστηριότητες.
Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν καθημερινά ρούχα την ημέρα της άφιξης αλλά θα πρέπει να
φέρουν μαζί τους την πλήρη αθλητική τους στολή. Θα αναχωρήσουν την Τετάρτη 14
Σεπτεμβρίου στις 7:00πμ γι’ αυτό και θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο στις 6:45πμ.
Θα επιστρέψουν την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου περίπου στις 6:00μμ. Περίπου. Καθώς δεν
επιτρέπονται τα κινητά τηλέφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές στην κατασκήνωση, οι γονείς
μπορούν να τηλεφωνούν στον αριθμό 8230-0246 για να ενημερώνονται σχετικά με την ώρα της
επιστροφής των μαθητών από την κατασκήνωση.
Κατασκήνωση της Στ΄ Δημοτικού
Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα η κατασκήνωση της Στ΄ Δημοτικού στην Εθνική
πρωτεύουσα, την Καμπέρα. Η εκδρομή αυτή είναι μέρος των μαθημάτων της «Φυσικής και
Τεχνολογίας» καθώς και του μαθήματος «Κοινωνία και Περιβάλλον».
Οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο στις 7:00πμ ώστε να ξεκινήσουν για την
Καμπέρα στις 7:30πμ. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στο σχολείο την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου
στις 5:00μμ περίπου. Έχει ήδη δοθεί σημείωμα με ό,τι θα χρειαστούν οι μαθητές.
Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν επιτρέπονται τα κινητά τηλέφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές
στην κατασκήνωση.
Οι γονείς μπορούν να τηλεφωνούν στον αριθμό 8230-0246 για να ενημερώνονται σχετικά με την
ώρα της επιστροφής των μαθητών από την κατασκήνωση.
Ε. Ξανθουδάκη
Υπεύθυνη για το Δημοτικό

