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St Euphemia High School Newsletter

October 2016

FORTHCOMING EVENTS
Term Four
We wish all our students an enjoyable and restful
holiday!
School will resume for all students on Monday, 10
October. All students are expected to wear their
summer uniform.

Year 11 Retreat
Year 11 will be attending their spiritual retreat on
Monday, 17 October till Friday, 20 October.
Students will be participating in a variety of
activities that will prepare them for the Higher
School Certificate.

Term four will be a short yet busy term with Yearly
Examinations for Years
7-10 and the Higher School Certificate for Year 12.

Computer Club
The end of term church service will take place on
Thursday, 22 September.

HSC Examinations
The Higher School Certificate Examinations begin on
Thursday, 13 October and will continue till Friday, 4
November.
Many students have already experienced the HSC
due to major works being submitted for marking
and the Modern Greek oral examinations that took
place last month.
They now have the school holidays to study and
practise past papers. Time management is crucial
and practising past papers in the allocated time is
excellent preparation for all exams.
We wish all our students good luck!

All students are encouraged to prepare for Holy
Communion.
In this extra
curricular activity,
students will be
using programming
tools under the
guidance of Dr
Papagelis to
develop software.
Students who are
interested in
joining are to see
Ms Ryan to put
their name on the
list.
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Book Club
Book Club

Book Club

Years 10, 11 & 12

Years 7, 8 & 9

Novel
for
October:
Secrets in the
Fire
Novel for
October: All
the Light We
Cannot See by
Anthony Doerr

Meeting: Wednesday 19 October lunchtime
in E7

Meeting: Wednesday 26 October lunchtime
in E7

Bring your lunch!

Bring your lunch!

Dessert provided!

Dessert provided!
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Τέταρτο Τρίμηνο
Ευχόμαστε στους μαθητές μας να περάσουν ευχάριστα τις διακοπές τους.
Το τέταρτο τρίμηνο θα αρχίσει για τους μαθητές τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου. Οι μαθητές θα φορέσουν την
καλοκαιρινή στολή τους.
Το τέταρτο τρίμηνο θα είναι σύντομο αλλά και αρκετά φορτωμένο. Θα έχουμε τις τελικές εξετάσεις του
γυμνασίου και φυσικά τις απολυτήριες εξετάσεις (HSC) για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου.

Κατασκήνωση της Β΄ Λυκείου
Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου θα λάβουν μέρος σε κατασκήνωση πνευματικού χαρακτήρα από τη Δευτέρα 17
Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου.
Οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες ως προετοιμασία για το HSC.

Απολυτήριες Εξετάσεις του HSC
Οι Απολυτήριες εξετάσεις του HSC θα αρχίσουν την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου και θα συνεχίσουν έως την
Παρασκευή 4 Νοεμβρίου. Πολλοί μαθητές ήδη έχουν αποκτήσει κάποια εμπειρία των απολυτηρίων
εξετάσεων, όπως οι μαθητές των Ελληνικών που τελείωσαν τις προφορικές εξετάσεις τους τον περασμένο
μήνα.
Οι τελειόφοιτοι μαθητές μας θα έχουν τις διακοπές να μελετήσουν και να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις
τους. Οι επόμενες εβδομάδες είναι περίοδος προετοιμασίας και εξάσκησης. Ευχόμαστε σε όλους τους
μαθητές Καλή Επιτυχία.

Χ. Χειράκης
Διευθυντής
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