Enquiries:
Phone: (02) 9796 8240
Email: office@steuphemia.nsw.edu.au
http://www.steuphemia.nsw.edu.au/

February 2017

Congratulations to Year 12 2016 for their excellent results!
Enquiries: Phone: (02) 9796 8240
Email: officehs@steuphemia.nsw.edu.au
www.steuphemia.nsw.edu.au

In Memoriam
Remembering Father Michael and Mr Peter Theo OAM
During the school holidays the St Euphemia Community was struck with some very tragic news.
With great sorrow we wish to acknowledge the passing of our parish Priest Father Michael
Apostolopoulos and our School's and Church's president, Mr Peter Theophilou. We are
eternally grateful for everything they have done for our School, Church and community. We
extend our condolences to both families.

FORTHCOMING EVENTS
WELCOME BACK
We wish all the families of St Euphemia College a happy new year! We extend
a heartfelt welcome to all the new families and teachers joining our School. We
hope they all settle into school life as we look forward to an enriching year for
all. The staff and parents of the College work together to provide a positive and
supportive environment for the students.
On the first day of school, students were welcomed by the Principal and they
attended a church service where they were blessed, ready to begin the new
school year.

CHURCH ATTENDANCE
As every student and family who enrolls at the College knows, church
attendance is a compulsory school event. This month, church attendance is as
follows:
Sunday, 19 February: Years 7 & 8 at 9.30am.

NEW STAFF
A warm welcome to Ms Angelou who is replacing Mr Dialektakis in the
Mathematics Faculty.

HOMEWORK CLUB
Mathematics Homework Club is available to all students who can complete their
Mathematics homework under the guidance of Mr Prevezanos. Also, students who
experience difficulties with certain topics or concepts are assisted by the aforementioned
teacher on Wednesdays and Thursdays till 4 05 pm.

PARKING
Parents parking in Nino’s parking area are asked to park at the far end. Also, could parents
please not block the driveway into Nino’s when picking up their children, as delivery trucks
need to access that area.

ACADEMIC FOCUS
The Year 12 class of 2016 is to be congratulated for its diligent academic efforts that
have resulted in outstanding results. Their results reflect the College’s motto to ‘strive
for excellence’ as both students and staff worked together so that each student achieved
his/her personal best.
Seven students achieved an ATAR above 90. Many students achieved Bands 5 and 6 in
numerous HSC subjects. Congratulations to all the students for their meritorious
achievements!
These achievements are possible due the students’ motivation and hard work,
the professionalism and dedication of the staff and the support of each family.
As a non selective school our students’ achievements are outstanding.
A large majority of students accepted offers at universities and colleges across
Sydney in a variety of fields. We wish all students the best of luck in their
future studies.
The following highlights attest to both the students’ diligence and the dedication and
professionalism of the staff of St. Euphemia College High School.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Εις μνήμη του Πάτερ Μιχαήλ και του κ. Παναγιώτη Θεοφίλου ΟΑΜ
Στη διάρκεια των διακοπών συνέβη κάτι τραγικό για την κοινότητα της Αγίας Ευφημίας. Με μεγάλη
μας λύπη σας ανακοινώνουμε ότι έφυγαν από τη ζωή, ο Ιερέας της ενορίας μας, Πάτερ Μιχαήλ
Αποστολόπουλος και ο πρόεδρος του σχολείου και της εκκλησίας μας, κ. Παναγιώτης Θεοφίλου. Θα
είμαστε παντοτινά ευγνώμον για ότι έχουν προσφέρει στο σχολείο μας. Συλλυπητήρια και στις δυο
οικογένειες.
Καλωσόρισμα
Ευχόμαστε σε όλες τις οικογένειες του Κολλεγίου της Αγίας Ευφημίας Καλή Χρονιά. Επίσης,
καλωσορίζουμε τις καινούριες οικογένειες και καθηγητές που ήρθαν στο σχολείο μας. Ευχόμαστε σε
όλους μια ευχάριστη και δημιουργική χρονιά. Το προσωπικό και οι γονείς του Κολλεγίου
συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα θετικό περιβάλλον, για όλους τους μαθητές μας.
Την πρώτη μέρα του σχολείου, ο διευθυντής καλωσόρισε τους μαθητές. Ακολούθησε Αγιασμός και
όλοι ξεκίνησαν τη νέα χρονιά με ευχές και ευλογίες.
Εκκλησιασμός
Ο εκκλησιασμός στο Κολλέγιο είναι υποχρεωτικός. Η ημέρα εκκλησιασμού για το Φεβρουάριο είναι
ως εξής:
Α΄ - Β΄ Γυμνασίου

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου

και ώρα 9.30 πμ.

Νέο Διδακτικό Προσωπικό
Η ενορία του σχολείου θα ήθελε να καλωσορίσει το νέο διδακτικό προσωπικό στο Κολλέγιο μας.
Καλωσορίζουμε την κυρία Αγγέλου που αντικατέστησε τον κύριο Διαλεκτάκη ως μαθηματικός.
Απογευματινά μαθήματα στα Μαθηματικά
Η απογευματινή τάξη για να βοηθήσει τους μαθητές στα μαθηματικά λειτουργεί κάθε Τετάρτη και
Πέμπτη μέχρι τις 4.05μ.μ. Όσοι μαθητές χρειάζονται βοήθεια στα μαθηματικά παροτρύνονται να
λάβουν μέρος. Ο καθηγητής κύριος Πρεβεζάνος θα αναλάβει ευθύνη των μαθημάτων.
Ανακοίνωση
Αν οι γονείς θέλουν να σταθμεύουν στο χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς ‘Νino’s Fruit Barn’,
παρακαλούνται να σταθμεύουν στο τέλος του χώρου.
Παρακαλούνται επίσης οι γονείς να μην κλείνουν την είσοδο του χώρου στάθμευσης όταν έρχονται να
πάρουν τα παιδιά τους.
Ακαδημαϊκές Επιτυχίες
Συγχαίρουμε τους τελειόφοιτους μαθητές μας του 2016 που δούλεψαν σκληρά και εξασφάλισαν
εξαιρετικά αποτελέσματα στις απολυτήριες εξετάσεις του HSC. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας
απεικονίζουν το έμβλημα του Κολλεγίου μας «Τέλειοι Γίνεσθε».
Επτά συνολικά μαθητές μας πήραν γενικό βαθμό άνω του 90 (ATAR). Πολλοί μαθητές μας κατάφεραν
να πάρουν βαθμό πάνω του 90 σε πολλά μαθήματα του HSC.

Τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα των μαθητών μας έγιναν εφικτά λόγω της σκληρής δουλειάς αλλά και
αφοσίωσης των μαθητών αλλά και των καθηγητών μας. Για ένα μη επιλεκτικό σχολείο όπως το
Κολλέγιο μας, τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά.
Σε ένα μεγάλο αριθμό μαθητών μας προσφέρθηκαν θέσεις σε διάφορα πανεπιστήμια και κολλέγια.
Τους ευχόμαστε όλους καλή επιτυχία στις μελλοντικές τους σπουδές.
Χ. Χειράκης
Διευθυντής

