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College News 
Principal’s Message  
Dear Parents and Caregivers. 

 

Having entered Great Lent, the period of spiritual 

struggle and reflection in preparation for the week of 

our Lord’s Passion and Great Feast of Pascha, we are 

called to reflect on, and evaluate our Christian faith and 

efforts.  

  

In the lead up to Great Lent, the liturgical period known 

as the Triodion, has equipped us with a number of 

’tools’ that are central to Christian life.  

  

We learnt of Zacchaeus’ desire to see Christ. A man 

who disregarded his ‘status’ in society, and as a young 

child, climbed up a sycamore tree to see Christ, who 

saw him first and called him for salvation. 

  

We learnt about the persevering prayer of the 

Canaanite woman, who persisted in faith until her wish 

was granted.  

  

We learnt about the humble prayer of the Tax 

Collector, who, evaluating his life and his failings, asked 

God simply for forgiveness of his sins, in contrast to the 

boastful prayers of the Pharisee who believed that 

simply adhering to external expressions of faith was 

sufficient for salvation. 

  

We read again the Parable the Prodigal Son and the 

Forgiving Father. We learnt of the young man’s desire 

to take what was his and be free. Unfortunately, we 

know where this new found freedom took him, and 

after wasteful, ‘carefree’ living, he hit ‘rock bottom’. 

However, he remembered his father’s love, the power 

of forgiveness and so he repented for his sin and 

returned to his father who awaited his return and 

accepted him with open arms. 

  

We reflected upon the last judgement, where Jesus 

identifies with the least of the brethren and highlights 

that our love for Him is expressed only through acts of 

loving kindness towards our fellow humans and that 

our failure to attend to the needs of the latter, reflects 

our neglect for Him. We are reminded to see the face 

of Christ in all of His people. 

  

We explored the idea of fasting and remembered that 

it was this simple commandment that our forebears 

Adam and Eve transgressed and so we will strive, 

through obedience to God’s law to discipline ourselves, 

to pray, to fast and to exercise Christian virtue in order 

to live truly as Christians. 

  

Let us make a concerted effort this Great Lent, to live 

authentically as Christians. Let us embrace the 

Christian life of virtue and love, even if this is contrary 

to societal norms.  

  

Let us then seek out Christ, let us pray to Him sincerely 

and humbly, knowing that He will grant us what is good 

and beneficial to our souls. Let us reflect on our lives, 

and if we have sins, if we have failed, let us repent and 

confess so that we can be freed from the burden of sin. 

Let us seek to love our fellow humans, recognising 

everyone in need as the King in Disguise, and 

ministering to their needs. Finally, let us undertake the 

journey of prayer and fasting and focus on the one 

thing that truly matters.  

St Euphemia College 
Prep – Year 12  
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I convey the blessings and fatherly wishes of our 

Primate, Archbishop Makarios to you and your families 

for a Blessed and Salvific Lent.  

 

Father Peter Mavrommatis 

 

SCHOOL DATES  
Term 1 ends on Thursday 1 April.  

Term 2 resumes on Tuesday 20 April. 

 

GREEK ORTHODOX EASTER DATES 
 There will be no school on the following dates: 

 

Holy Thursday 29 April – Easter Monday 3 May 

 

 
 

We wish all the families and members of our 

community, a happy, healthy and safe Easter.  

 

 
HAPPY MOTHERS DAY! 
On Sunday 9 May, we honour all mothers for their 

love, support and dedication to their families! Our 

mothers juggle family, home, career or all of the above 

every day of the year, twenty four hours a day. We wish 

all mothers a happy and relaxing day! 
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Primary News 
Welcome back to Term 2. Term 2 is always a busy term 

with NAPLAN, Athletics carnival, Semester 1 Reports 

and Parent/Teacher Interviews. I wish all the students 

the best of luck for the upcoming Term.  

 

Uniform Change Over Date 
Students are required to wear their Winter Uniforms 

during Terms 2 and 3. By Monday 3 May, all students 

should be wearing their Winter School Uniform.  

The Uniform Shop will open on Saturday 17 April from 

8:30am – 1:30pm.  

 

2022 Kindergarten and Prep Enrolments 
Enrolments are now open for Prep and Kindergarten 

for the 2022 school year. Interested parents must 

complete their application form as soon as possible 

and submit it to the School Administration Officer, Ms 

Kiahidis.  

 

Cocurricular Classes 
Cocurricular classes will begin Week 2 of Term 2. On 

offer for Term 2 is Cooking Club with Ms Chalhoub and 

Ms Apostolou. 

 

Mother’s Day  
The School will be holding its annual Mother’s Day stall 

on Thursday 6 May. Students will be issued a note at a 

later stage. The cost of purchasing a present is $10. 

 

School Fees 
Any outstanding Term 1 fees need to be paid to the 

Bursar as soon as possible. A reminder that fees are 

payable a term in advance.  

 

School Arrival Time 
Parents and Caregivers must ensure that their children 

arrive at School on time each morning in order to 

develop a regular routine. The morning bell rings at 

8:35am. Parents must ensure that their children are at 

School on time to commence the first lesson. It is 

extremely disruptive to the class when the students 

arrive late and the teacher has to explain the learning 

activities planned, several times in the first 15 minutes. 

A reminder also that the names of students arriving 

late are recorded and these late days are entered onto 

the student’s School Report.  

 

Prep and Infants Easter Hat Parade  
The Prep and Infants Easter Hat Parade will be held on 

Friday 23 April at 9:00am in the Peter Theophilou Wing 

of the School Hall. The students will perform Easter 

Songs and participate in an Easter Hat Parade. Parents 

are welcome to attend and enter through the East 

Terrace entrance at 8:50am.  

 

Orthodox Easter 
There will be no School on the following dates:  

Thursday 29 April 

Friday 30 April 

Monday 3 May  

 

NAPLAN  
The purpose of the National Assessment Program for 

Literacy and Numeracy (NAPLAN) is to assess the 

literacy and numeracy learning of students in 

Australian Schools at Years 3, 5, 7 and 9. The results of 

these tests will provide useful information for teachers 

and parents. In particular, they will assist teachers in 

their ongoing efforts to address the literacy and 

numeracy needs of their students.  

 

This year, NAPLAN testing will be conducted online.  

 

Students will receive a separate note to indicate on 

which day their NAPLAN Testing has been scheduled.  

 

Half Yearly Exams  
The Half-Yearly Examinations for all students in Years 3 

- 6 will take place in Week 5 on the following dates: 

Monday 17 May – Writing Exam and Greek Exam  

Tuesday 18 May – Comprehension and Language Exam 

Wednesday 19 May – Mathematics Exam  
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Certificate of Attainment in Greek 
The Certificate of Attainment in Greek has been 

postponed from May to October this year. Additional 

details will be provided at a later stage. 

 

Excursions  

Kindergarten and Year 6 
On Thursday 13 May, Kindergarten and Year 6 will be 

attending an excursion to Bankstown City Gardens for 

the Teddy Bear’s Picnic. The students will have the 

opportunity to enjoy each other’s company while 

eating lunch, singing a selection of teddy bear songs 

and taking part in some games.  

 

All students and teachers will need to bring their 

favourite teddy bear to school on this day. Year 6 

students can also bring a picnic blanket for themselves 

and their buddy to sit on.  

 

All students need to bring their own packed recess, 

lunch and a water bottle. Students are to wear their 

winter sports uniform including their school hat.  

 

In the event of wet weather, the excursion will be 

cancelled.  

 

More details regarding cost will be provided at a later 

stage.   

 

Sport News 

Athletics Sports Captains 
Congratulations to the following students for being 

selected as the Athletics House Captains.  

 

Athena: Christian Saitannis and Dimitra Iordanidis 

Zeus – Dean Dinoris and Paris Pylarinos 

Aphrodite – Strahinja Trazivuk and Helen Denyer 

Apollo – Antoniou Nicolaou and Evelyn Matelis 

 

Summer PSSA Sport  
Well done to all the students who took part in the 

Summer PSSA Competition. Unfortunately, due to the 

inclement weather and field closures, students were 

only able to participate in 2 games. We are now taking 

a break from Summer PSSA to begin our Winter PSSA 

rounds. We will be looking forward to the competition 

resuming towards the end of Term 3.   

 

Winter PSSA Sport Try Outs and Winter PSSA 

Sport Competition  
Winter PSSA Try Outs will be held in Week 1 of Term 2.  

The Winter PSSA Sport Competition begins in Week 2 

on Friday 23 April. Due to the Greek Easter Good 

Friday, we will not be playing on this day. Our first 

game will be in Week 3, on Friday 7 May. Training will 

commence on Thursday 6 May.  

 

All training sessions will be held on Thursdays. Please 

note the following training schedule:  

 

Ms Koliris - Boys Soccer at Bankstown Sports Complex 

High Street from 3:10pm to 4:00pm.  

Mr Nicodemou - Girls Soccer at Bankstown Sports 

Complex High Street from 3:10pm to 4:00pm.  

Ms Stamos - Netball in the School Playground from 

3:10pm to 4:00pm.   

Ms Phillips - Newcombe Ball Boys in the School 

Playground from 3:10pm to 4:00pm.   

Ms Pozoglou - Newcombe Ball Girls in the School 

Playground from 3:10pm to 4:00pm.  

 

For those students training at Bankstown Sports 

Complex, the students can be picked up from the park 

at 4:00pm. The bus will depart the park at 4:05pm and 

return to School at approximately 4:15pm.  

 

A reminder to parents to collect their children from the 

respective training sessions promptly and not to leave 

siblings unattended at School during training times. 

Students are to have an extra bottle of water for 

training sessions. School hats must also be worn while 

training as well as during games.   

 

Infants and Primary Athletics Carnival 
The Infants and Primary Athletics Carnival will be held 

at The Crest Athletics Track, McLean Street, Bass Hill on 

Tuesday 27 April. The Primary students will be 
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participating in a variety of events such as running, long 

jump, high jump and relays. The Infants students will 

be participating in a variety of events such as running 

and ball games. 

 

Students may come to School dressed in their summer 

sports uniform or their house colours. Students are to 

bring sunscreen and a hat, along with their own packed 

recess, lunch and a water bottle.  

 

Fun Run  
The Fun Run has been postponed to Wednesday 5 

May. Students now have more time to fundraise! 

Please ensure that you have created a Student Profile 

Page for your child at schoolfunrun.com.au. A 

reminder that students who raise $10 or more will 

receive a reward. The more money raised, the better 

the reward. We are really hoping to raise money to 

purchase new sporting equipment and learning devices 

for our students.  

 

Sports Bus Transport Levy  
The Term 2 Sports Bus Transport Levy is due on Friday 

23 April. Please ensure that all Bus Levy payments are 

made by the due date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/tony/Documents/www.steuphemia.nsw.edu.au


 April/May 2021 NEWSLETTER ISSUE 35 

 

Page  6 
 

www.steuphemia.nsw.edu.au 
 

High School News 
Year 12 Parent/Teacher Interviews 
Parents/Caregivers of Year 12 students are invited to 

attend the Parent/Teacher Evening interviews that will 

be held on Thursday, 6 May. 

 

This is an excellent opportunity for parents/caregivers 

to meet their children’s teachers and discuss their 

progress.  

 

NAPLAN TESTS 
NAPLAN tests will take place from Tuesday, 11 May till 

Friday, 21 May. Students have been practising for these 

tests in English, Mathematics, Literacy and Numeracy 

classes. We wish them all the best in the tests.  

 

PEER SUPPORT CAMP 
A special welcome to Year 7 who entered the 

secondary phase of their schooling and have settled 

into high school life very well. They are off to Peer 

Support Camp on Wednesday, 26 May to Friday, 28 

February at Kincumber. It is a great transition 

experience where they will be taught skills by the staff 

and Year 11 students who will act as their mentors to 

help them with the demands of high school.  

 

Premier’s Anzac Memorial Scholarship 2021 
Congratulations to Nikoletta Lafogianni of Year 10 who 

is the recipient of the Premier’s Anzac Memorial 

Scholarship 2021. Nikoletta will be representing St 

Euphemia College along with 19 other students from 

19 schools on an all-expense paid 14 day tour of 

NSW/ACT during the September/October school 

holidays. The students will visit historical sites to 

further enhance their understanding of Australia’s 

involvement in WWI and WWII. The tour usually takes 

students overseas, however, due to COVID an 

alternative tour was organised. 

 

Looking forward in hearing about Nikoletta’s exciting 

experience when she returns. 

 

Attached is Nikoletta’s Letter of Congratulations. 

SPORT REPORT 

SWISSA Swimming Championships  
  

On 12 March, 20 students represented St Euphemia 

College at the SWISSA Swimming Championships 

where we came third! 

  

Some notable achievements include   

 Michaela Pavlidis – 12yr Girls Age Champion   

 Konstantinos Zisopoulos – 17yr Boys Age 

Champion  

 Michael Kritikos – 2nd 16yr Boys  

 Jovana Malinic – 3rd 16yr Boys  

  

Congratulations to everyone who represented our 

College. You have done us proud.   

AICES Swimming Carnival   
The AICES Swimming Championships will be held at the 

Homebush Aquatic Centre on 24 April 2021.   

  

Congratulations to the following students who 

qualified to represent SWISSA at the event!  

  

Jamil Maskeen   

Michaela Pavlidis   

Constandinos Vatos   

Billy Kritikos  

David Stanisavljevic   

Jovana Malinic   

Michael Kritikos   

Konstantinos Zisopoulos  

  

We wish them the best of luck.  
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Term 2 SWISSA Soccer  
In Term 2, St Euphemia will be competing in the 

Tuesday SWISSA Soccer Competition. Selections to 

represent the school for this competition will take 

place on the first returning Tuesday of Term 2.   

  

KEY TERM 1 SPORTS DATES   
24 March – AICES Swimming Carnival   

  

KEY TERM 2 SPORTS DATES  
26-27 April – CIS Swimming Carnival   

6 May – AICES Opens Football Championship   

14 May – SWISSA Cross Country Carnival   

26 May – AICES Touch Football Cup   

 

MATHEMATICS INCURSION 
On Monday 8 March, the ‘World of Maths’ visited our 

school. We, the Yr7 students, had to participate in a 

range of fun and challenging mathematical problems 

for the first two periods of the day. These enjoyable, 

interactive questions kept us engrossed for the entire 

time. Some puzzles included using various shapes to 

form a large square, visualising what a tower of 

irregular three dimensional shapes would look like, and 

super-hard worded problems. We were on the edge of 

our seats right up to the last second. It was a fantastic 

event and we learnt in the most amusing way possible. 

I hope to experience more incursions like this one in 

the future.  

 

Athan Glekas Year 7 
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Τα Νεα Της Αγιας Ευφημιας 
Σχολικές Ημερομηνίες 
Το Α΄ Τρίμηνο τελειώνει την Πέμπτη 1 Απριλίου 

 

Το  Β΄ Τρίμηνο θα αρχίσει την Τρίτη 20 Απριλίου 

 

Ημερομηνίες Ελληνορθόδοξου Πάσχα 
Οι ακόλουθες ημερομηνίες αποτελούν σχολικές 

αργίες: 

 

Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου-Δευτέρα του Πάσχα 3 

Μαΐου 

 

 
 

Ευχόμαστε  Καλό Πάσχα σε όλες τις οικογένειες και τα 

μέλη της κοινότητας μας, με υγεία αγάπη και 

ασφάλεια. 

 

 
 

Την Κυριακή 9 Μαΐου, θα τιμήσουμε όλες τις μητέρες 

για την αγάπη, την υποστήριξη και την αφοσίωση που 

δείχνουν στην οικογένειά τους! Οι μητέρες μας 

προσπαθούν να ισορροπήσουν οικογένεια, σπίτι και 

καριέρα καθημερινά, είκοσι τέσσερις ώρες  το 

εικοσιτετράωρο. Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλες τις 

μητέρες και να περάσουν όμορφα την ημέρα της 

γιορτής τους! 
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Τα Νέα του Δημοτικού 
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, τους αθλητικούς 

αγώνες, τις εξετάσεις, τα Ενδεικτικά, και τις 

Συνεντεύξεις Γονέων/Δασκάλων. Εύχομαι καλή 

επιτυχία σε όλους τους μαθητές για το Β’  Τρίμηνο. 

 

Σχολική Στολή  
Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν τη χειμερινή τους 

σχολική στολή κατά την διάρκεια του 2ον και 3ου 

τριμήνου. Από τη Δευτέρα 3 Μαΐου όμως, όλοι οι 

μαθητές  θα πρέπει να φορούν τη Χειμερινή  τους  

Σχολική Στολή.  

 

Το κατάστημα που πουλά είδη Σχολικής Στολής θα 

είναι ανοιχτό το Σάββατο 17 Απριλίου από τις 8:30πμ-

1:30μμ.  

  

Εγγραφές Νηπιαγωγείου και Προνήπιου 2022 
Υπενθυμίζουμε τους γονείς των οποίων τα παιδιά θα 

πάνε στο Προνήπιο φέτος ή το 2022 να βεβαιωθούν 

ότι έχουν γράψει τα παιδιά τους. Αν δεν έχει γίνει η 

εγγραφή, θα πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση 

εγγραφής και να επιστραφεί στην Γραμματέα των 

Εγγραφών, την κα Κιαχίδης το συντομότερο δυνατό.  

 

Ομάδες Συμπληρωματικών Μαθημάτων 
Το υπέροχο Πρόγραμμα Συμπληρωματικών 

Μαθημάτων Μαγειρικής για τους μαθητές της Γ΄ - Στ’ 

Δημοτικού θα αρχίσει την 2η  Εβδομάδα του Β’  

Τριμήνου με την κα Σαλούμπ και την κα Αποστόλου. 

 

H Γιορτή της Μητέρας 
Το σχολείο μας οργανώνει το περίπτερο για τη Γιορτή 

της Μητέρας για την αγορά δώρου για τη μητέρα ή τη 

γιαγιά την Πέμπτη 6 Μαΐου. Όσοι θέλουν να 

αγοράσουν δώρο, παρακαλώ να πληρώσουν 10 

δολάρια στη δασκάλα τους.  Περαιτέρω πληροφορίες 

θα δοθούν στους μαθητές αργότερα. 

 

 

Σχολικά Δίδακτρα  
Όσοι γονείς δεν έχουν πληρώσει τα δίδακτρα του Α΄ 

τριμήνου 2021, να το κάνουν το συντομότερο δυνατό. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα δίδακτρα θα πρέπει να 

πληρώνονται πριν από κάθε τρίμηνο. 

  

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.   

 

Επίδειξη Πασχαλινών Καπέλων 
Την Παρασκευή 23 Απριλίου οι μαθητές του 

Προνήπιου - Β΄ Δημοτικού θα πάρουν μέρος σε 

επίδειξη πασχαλινών καπέλων στη Σχολική Αίθουσα 

Τελετών στην Πτέρυγα Παναγιώτη Θεοφίλου. Οι 

γονείς προσκαλούνται να παρακολουθήσουν την 

επίδειξη. Οι γονείς μπορούν να έρθουν στην Αίθουσα 

Τελετών από την είσοδο της οδού East Terrace στις 

8:50πμ.  

 

Ημερομηνίες Ελληνορθόδοξου Πάσχα 
Οι ακόλουθες ημερομηνίες αποτελούν σχολικές 

αργίες: 

 

Πέμπτη 29 Απριλίου 

Παρασκευή 30 Απριλίου 

Δευτέρα 3 Μαΐου  

 

NAPLAN – Εθνικό Πρόγραμμα Εξετάσεων – 

Γνώση στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά 
Ο σκοπός του Εθνικού Προγράμματος Εξετάσεων 

(NAPLAN) 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 
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χρήσιμες πληροφορίες στους δασκάλους και γονείς. 

Συγκεκριμένα, θα διευκολύνουν την προσπάθεια των 

δασκάλων να αντιμετωπίσουν τις γλωσσικές και 

μαθηματικές ανάγκες των μαθητών.  

  

Φέτος οι εξετάσεις NAPLAN θα πραγματοποιηθούν 

διαδικτυακά.  

 

Περαιτέρω πληροφορίες θα δοθούν στους μαθητές σε 

σχετικό σημείωμα σύντομα.  

 

Εξετάσεις Μαθητών της Γ΄- Στ΄ Δημοτικού 
Οι Εξετάσεις για όλους τους μαθητές  της Γ΄- Στ΄ 

Δημοτικού θα λάβουν χώρα την 5η Εβδομάδα και 

έχουν έως εξής:   

Δευτέρα 17 Μαΐου - Εξετάσεις Γραφής και Εξετάσεις 

Ελληνικών 

Τρίτη 18 Μαΐου - Εξετάσεις  Κατανόησης  και Γλώσσας     

Τετάρτη 19 Μαΐου - Εξετάσεις Μαθηματικών 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές 

στους διαγωνισμούς αυτούς. 

 

Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας  
Οι εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν 

θα γίνουν τον Μάιο, έχουν αναβληθεί. Οι εξετάσεις 

αυτές θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο 2021. 

Περαιτέρω πληροφορίες θα δοθούν στους μαθητές 

αργότερα.  

 

Σχολικές Εκδρομές 

Νηπιαγωγείο και Στ’  Δημοτικού -  Πικνίκ με 

τα Αρκουδάκια 
Την Πέμπτη 13 Μαΐου, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου 

και της Στ’ Δημοτικού θα λάβουν χώρα στο Ετήσιο 

Πικνίκ με τα Αρκουδάκια στο Bankstown City Gardens, 

στα πλαίσια του Προγράμματος «Φιλαράκια». Οι 

μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όλοι 

μαζί  το μεσημεριανό τους, να τραγουδήσουν όμορφα 

τραγουδάκια και να παίξουν διάφορα παιχνίδια. 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 πρέπει να φορούν την πλήρη χειμερινή 

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 ακυρωθεί. Περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με το κόστος, θα δοθεί 

αργότερα. 

 

Αθλητικά Νέα 

Αρχηγοί Αθλητικών Ομάδων 
Συγχαρητήρια στους ακόλουθους μαθητές που 

επιλέχτηκαν ως Αρχηγοί των Αθλητικών Ομάδων: 

 

Απόλλωνας:  Antoniou Nicolaou, Evelyn Matelis 

 

Aφροδίτη:  Srtahinja Trazivuk, Helen Denyer 

 

Ζευς:  Dean Dinoris, Paris Pylarinos   

 

Aθηνά:  Christian Saitannis, Dimitra Iordanidis 

 

Καλοκαιρινοί Αγώνες PSSA 
Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που έλαβαν 

μέρος στους Καλοκαιρινούς Αγώνες PSSA. Δυστυχώς, 

λόγω του καιρού, συμμετείχαμε σε δυο αγώνες μόνο. 

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 του Β΄ Τριμήνου, την Παρασκευή 23 

Απριλίου. Επειδή όμως είναι Μεγάλη Παρασκευή, την 

ημέρα αυτή δε θα γίνουν οι αγώνες. Ο πρώτος μας 

αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Γ΄ Εβδομάδα, την 

Παρασκευή, 7 Μαΐου.  

 

 Οι προπονήσεις για τους χειμερινούς αθλητικούς 

αγώνες θα ξεκινήσουν  την  Πέμπτη 6 Μαΐου.  

 

Το πρόγραμμα των προπονήσεων έχει ως εξής: 
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Αγόρια ποδόσφαιρο — Δίδα Κολήρη ( Πέμπτη στο 

Bankstown Sports Complex από 3.10μμ έως 4.00μμ)  

Κορίτσια ποδόσφαιρο  — Κος Νικοδήμου (Πέμπτη στο 

Bankstown Sports Complex από 3.10μμ έως 4.00μμ)  

Νέτμπολ — Δίδα Στάμος (Πέμπτη  στο προαύλιο του 

σχολείου από 3.10μμ.-4.00μμ.) 

Νιούκομπολ αγοριών — Κα Φιλιπποπούλου (Πέμπτη 

στο προαύλιο του σχολείου από 3.10μμ.-4.00μμ.) 

Νιούκομπολ κοριτσιών—Κα Πόζογκλου (Πέμπτη στο 

προαύλιο του σχολείου από 3.10μμ-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. Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι τα 

παιδιά θα έχουν ένα μπουκάλι νερό και το καπέλο 

τους στην προπόνηση. 

 

Αθλητικοί Αγώνες Α΄ - Στ΄ Δημοτικού – Τρίτη 

27 Απριλίου    
Οι αθλητικοί αγώνες των μαθητών Α΄ -Στ΄ Δημοτικού 

θα λάβουν χώρα την Τρίτη 27 Απριλίου στο Crest 

Athletics Track, McLean Street, Bass Hill.  Οι μαθητές 

θα πάρουν μέρος σε διάφορους αθλητικούς αγώνες 

όπως αγώνας δρόμου, άλμα εις μήκος, άλμα εις ύψος, 

και σκυταλοδρομία. 

 

Οι μαθητές μπορούν να φορούν την καλοκαιρινή 

αθλητική τους στολή ή τα χρώματα της ομάδας τους. 

Τη μέρα αυτή, όλοι οι μαθητές θα πρέπει να φορούν 

αντηλιακό με δείκτη προστασίας 30+, το καπέλο τους, 

πρωινό, μεσημεριανό καθώς και ένα μπουκάλι νερό.  

  

Διασκεδαστικός Αγώνας δρόμου 
Ο Διασκεδαστικός Αγώνας Δρόμου έχει αναβληθεί για 

να γίνει την Τετάρτη 5 Μαΐου. Είναι ευκαιρία να 

συγκεντρώσουμε ακόμη πιο πολλά χρήματα για τον 

έρανο! 

 

Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να δημιουργήσουν το 

μαθητικό τους προφίλ στο διαδικτυακό χώρο: 

www.schoolfunrun.com.au για να πάρουν μέρος στον 

έρανο. Οι μαθητές που θα συγκεντρώσουν 10 

δολάρια, θα βραβεύονται. Όσα περισσότερα χρήματα 

συγκεντρώνετε, τόσο περισσότερο θα επιβραβεύεσθε. 

Ευελπιστούμε να συγκεντρώσουμε χρήματα ώστε να 

αγοράσουμε νέο εκπαιδευτικό και αθλητικό 

εξοπλισμό για τους μαθητές μας.  

 

Σπορ- Χρηματικό ποσό εξόδων Μεταφοράς 
Το ποσό εξόδων μεταφοράς για το σπορ του Β΄ 

τριμήνου θα πρέπει να πληρωθεί στη δασκάλα της 

τάξης έως την Παρασκευή 23 Απριλίου.  Παρακαλούμε 

να εξοφλήσετε το ποσό της μεταφοράς εγκαίρως. 
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Νεα Του Γυμνασιου 
Συνεντεύξεις Γονέων/Κηδεμόνων – 
Καθηγητών Γ΄ Λυκείου 
Οι συνεντεύξεις Γονέων/Κηδεμόνων για τους μαθητές 

της Γ΄ Λυκείου έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 

6 Μαΐου. 

 

Αυτή η βραδιά είναι μια ευκαιρία να γνωρίσετε τους 

καθηγητές των παιδιών σας και να συζητήσετε την 

πρόοδό τους. 

 

Εξωτερικοί Διαγωνισμοί Αγγλικών και 
Αριθμητικής – NAPLAN 
Τα παιδιά της Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου θα διαγωνιστούν 

στα μαθήματα των Αγγλικών (Literacy) και της 

Αριθμητικής (Numeracy) από την Τρίτη 11 Μαΐου έως 

την Παρασκευή 21 Μαΐου. 

 

Οι μαθητές θα προετοιμαστούν για αυτές τις εξετάσεις 

στις τάξεις των Αγγλικών και Μαθηματικών. 

 

Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές καλή επιτυχία. 

 

Κατασκήνωση της Α΄ Γυμνασίου 
Η κατασκήνωση έχει οργανωθεί για να βοηθήσει τα 

παιδιά στην ομαλή προσαρμογή τους από το δημοτικό 

στο γυμνάσιο. Η κατασκήνωση θα διεξαχθεί από την 

Τετάρτη 26 Μαΐου μέχρι την Παρασκευή 28 Μαΐου στο 

Kincumber. 

 

Στην κατασκήνωση θα λάβουν μέρος και μαθητές της 

Β΄ Λυκείου για καθοδήγηση και συμπαράσταση.  

 

Ευχόμαστε στους μαθητές να έχουν μια ευχάριστη 

εμπειρία. 
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