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College News 
200th ANNIVERSARY OF THE GREEK 

REVOLUTION 
On Thursday, June 10th, our College will be 

commemorating the 200th Anniversary of the Greek 

Revolution. The evening will consist of songs and 

dances and highlighted by the Keynote Presentation of 

Dr Panayiotis Diamadis who will be elaborating on the 

theme "1821 - the Australian Stories". 

 

All parents and carers are encouraged to come to learn 

the stories of the first Greeks in our beautiful, adopted 

country.  

 

Fr Peter Mavrommatis 

 

GENOCIDE COMMEMORATION 
May 19th has been established as the day of 

commemoration of the genocide committed by the 

Ottoman Turks against the indigenous Pontian Greek, 

Armenian and Assyrian Christians. To mark the 

anniversary of this dark chapter of modern history, a 

commemorative event was held at which a 

representation of our students had the honour to not 

only attend but participate in the procession of flag 

bearers. 

 

The event was graced by the presence of His Eminence 

Archbishop Makarios of Australia who provided the 

keynote address, highlighting the need to remember 

the genocide so as not to perpetuate the genocide. His 

Eminence Archbishop Makarios also spoke about the 

millenia long presence of Greek Orthodox Christians in 

the region of Pontus and their contribution to both the 

Orthodox Faith and the Hellenic Nation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEEN’S BIRTHDAY 
Monday, 14 June is the Queen’s birthday and a public 

holiday. There will be no school on this day. 

 

TERM DATES 
Term 2 ends on Friday, 18 June for all students Prep - 

Year 12. 

 

Term 3 begins on Tuesday 13 July for all students Prep 

– Year 12.  

 

 

  

St Euphemia College 
Prep – Year 12  
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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.  

 

2022 Prep and Kindergarten 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 and arrange an interview with Ms 

Xanthoudakis. 

 

School Fees  
The end of the financial year is quickly approaching. 

Parents are asked to finalise any outstanding School 

fees before the end of the term. Please do not leave 

the payment of fees to the last week of June.  

 

Sick Leave  
The School is required to record the reason for any 

absences as a way of ensuring that students are absent 

from school only when they are sick or for another valid 

reason. The Education Act requires you to explain your 

child’s absences within seven days of their occurrence. 

Please notify the School Office or the class teacher via 

email or Seesaw (Infants) on the day of the absence to 

inform the School that your child will be away. Upon 

their return to School, they can provide a medical 

certificate if required. The School sends out an 

automated response if a child is away on the day. 

Occasionally, the staff are unable to respond to emails 

before this message goes out. If you receive this 

message and you have notified the office, please 

disregard this message. 

 

Uniform 
It has come to our attention that many students are 

not adhering to the school uniform guidelines as set 

out by the School. Our School prides itself on its quality 

education and with that the behaviour and appearance 

of our students. Students are to be wearing correct 

uniform every day, including appropriate haircuts. Step 

cuts, buzz cuts and side cuts are not permitted. Instead, 

we expect boys to have a short, tidy haircut and girls to 

have their hair back in one neat ponytail. Jewellery, nail 

polish and other accessories are not permitted either. 

Please ensure students are dressed appropriately at all 

times.  

 

School Uniform Shop  
The School Uniform Shop will be open on Thursday 8 

June from 2:00pm-4:00pm and on Saturday 10 June 

from 8:30-10:30am. Parents are strongly advised to 

leave their contact details with Irene for back orders. 

For all other enquiries, please phone Irene on: 0406 

881 970. 

 

Existing Bus Service  
If you are interested in having your child use the School 

Bus Service, please contact Ms Kiahidis in the 

Administration Office.  

 

Premier’s Reading Challenge  
A reminder that the Premier’s Reading Challenge ends 

on Tuesday 31 August. We hope that all students and 

in particular the students in Years 3 to 6 continue with 

their reading in the holidays. 

 

Debating 
The Primary School is participating in the IPSHA 

Debating Competition for 2021. In this competition, 

our Debate Team will have the opportunity to compete 

against other Independent Schools. The competition 

takes place on designated Fridays and involves face to 

face debating.  

 

The first debate is on Friday 4 June and the topic of 

debate is, ‘That we should ban tests in primary 

schools’.  

 

This debate is against Wollemi College and will be 

hosted at St Euphemia College. We wish our Debate 

Team the best for their upcoming first debate.  
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Church Attendance - Years 5 and 6 
The students will be informed if school church 

attendances will resume this term.  

 

Queen’s Birthday - NO SCHOOL – Monday 14 

June 
The School will be closed on Monday 14 June for the 

Queen’s Birthday—Public Holiday. 

 

Parent/Teacher Interviews – Tuesday 15 June 
Kindergarten-Year 6 Parent/Teacher Interviews will 

take place on Tuesday 15 June between 3:10pm and 

7:00pm. A note has been sent home for parents to 

indicate their preference for a phone interview or a 

face-to-face interview. Prep will be conducting their 

interviews on Tuesday 1 June.  

 

End of Term 2—Friday 18 June  
Term 2 concludes on Friday 18 June. A happy and safe 

holiday to all! 

 

Commencement of Term 3 - Tuesday 13 July  
Please note that students commence Term 3 on 

Tuesday 13 July. Staff will undertake a Child Protection 

Inservice on Monday 12 July. 

 

We look forward to seeing you all on Tuesday, ready to 

take on another challenging and rewarding term. 

 

Sport News 

Fun Run – Wednesday 16 June 
The Fun Run has been postponed to Wednesday 16 

June. 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.  

 

Holiday PSSA Game - Friday 25 June 
There will be a PSSA game on Friday 25 June. A 

permission note has already been handed out. All 

students in winter PSSA teams are expected to attend. 

Please inform your child’s coach if your child is unable 

to attend.  

 

Little Boomers Basketball Clinic - Prep to Year 

2 
The Little Boomers Basketball Clinic will commence on 

Thursday 22 July through to Thursday 9 September. 

More details regarding cost will be provided at a later 

date. 

 

Term 3 Sport Bus / Transport Levy  
The Term 3 bus levy of $60 is due on Friday 23 July. 

Please ensure that all bus levy payments are made by 

the due date. 

 

Incursions 

Prep and Kindergarten 
On Thursday 1 June, Prep and Kindergarten will be 

receiving a visit from some scaly reptiles, hosted by 

‘Reptiles Up Close’. The incursion will be an hour long 

and students will have the opportunity to meet, touch 

and learn about some of the animals on show. The cost 

of the excursion is $12. Please put the signed 

permission note and money in a sealed envelope with 

your child’s name and class on the front and hand it to 

your child’s class teacher by Monday 31 May. Students 

are to wear their full winter sports uniform. In the 

event of wet weather, the Incursion will proceed as 

planned. If your child is in Prep and does not usually 

attend Prep on Thursdays, it will be an additional $55 

for the extra day, payable to Ms Constantinou.  

 

Year 2 
On Friday 11 June, Year 2 will be participating in 

a Science incursion related to their topic -‘Forces and 

Motion’. The incursion will be filled with hands on 

experiences. The cost of the excursion is $20. Please 

put the signed permission note and money in a sealed 

envelope with your child’s name and class on the front 
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and hand it to your child’s class teacher by Friday 4 

June. Students are to wear their full winter sports 

uniform. In the event of wet weather, the Incursion will 

proceed as planned. 

 

Year 5 and 6 
On Thursday 3 June, Years 5 and 6 will be participating 

in the Planetarium Space Incursion related to the Stage 

3 topic – ‘Out in Space’. Each class will participate in a 

one-hour session which will be scheduled throughout 

the day. A Space Planetarium will be set up in the 

School hall and students will have the opportunity to 

investigate and further consolidate their knowledge of 

The Solar System. The cost of the Incursion $8. Please 

put the signed permission note and money in a sealed 

envelope with your child’s name, class and reason for 

payment on the front and hand it to your child’s class 

teacher by Thursday 27 May.  In the event of wet 

weather, the Incursion will proceed as planned. 

 

Excursions 

Kindergarten 
On Wednesday 2 June, Kindergarten will be attending 

an excursion to Calmsley Hill City Farm. The cost of the 

excursion is $42. Please put the signed permission note 

and money in a sealed envelope with your child’s 

name, class and reason for payment on the front and 

hand it to your child’s class teacher by Wednesday 26 

May. Students will need to bring their own packed 

recess, lunch and water bottle. Students are to 

wear farmer's clothes for the excursion. This includes a 

checked shirt, jeans, boots and a farmer's hat. In the 

event of wet weather, the excursion will be cancelled.  

 

Year 3 
On Monday 7 June, Year 3 will be attending an 

excursion to Chinatown and the Chinese Garden of 

Friendship. The cost of the excursion is $40. Please put 

the signed permission note and money in a sealed 

envelope with your child’s name, class and reason for 

payment on the front and hand it to your child’s class 

teacher by Monday 31 May. Students will need to bring 

their own packed recess, lunch and water bottle. 

Students are to wear their full winter sports uniform. 

In the event of wet weather, the excursion will be 

cancelled.  

 

Year 4 
On Wednesday 9 June, Year 4 will be attending an 

excursion to The Rocks, Circular Quay. The cost of the 

excursion is $45. Please put the signed permission note 

and money in a sealed envelope with your child’s 

name, class and reason for payment on the front and 

hand it to your child’s class teacher by Friday 28 May. 

Students will need to bring their own packed recess, 

lunch and water bottle. Students are to wear their full 

winter sports uniform. In the event of wet weather, the 

excursion will be cancelled. 

 

Year 6 
On Tuesday 8 June, Year 6 will be attending an 

excursion to the Chinese Garden of Friendship and 

Tumbalong Park. The cost of the excursion is $40. 

Please put the signed permission note and money in a 

sealed envelope with your child’s name, class and 

reason for payment, on the front and hand it to your 

child’s class teacher by Thursday 3 June. Students will 

need to bring their own packed recess, lunch and water 

bottle. Students are to wear their full winter sports 

uniform. In the event of wet weather, the excursion 

will be cancelled. 

 

Alpha Shows – Incursion 
Alpha Shows will be finally returning to our school on 

Monday 9 August to perform the beautiful musical 

fairy tale ‘Beauty and the Beast’. The cost of the 

incursion is $10. Please put the money in a sealed 

envelope with your child’s name, class and reason for 

payment on the front and hand it to your child’s class 

teacher by Friday 30 July. 
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High School News 
PUBLIC SPEAKING COMPETITION 
On Thursday, 13 May, Kostantinos Perdikaris attended 

a public speaking competition against other local 

schools in the area. The competition was the first local 

round of the Plain English Public Speaking Competition 

run by the Arts Unit of the NSW Government. He 

presented an informative and engaging speech about 

the power of gratitude in our lives. Kostantinos is 

congratulated for his participation and the positive 

encouragement he was given to continue his 

participation in such worthwhile opportunities. 

 

FORTHCOMING EVENTS 

PARENT/TEACHER INTERVIEWS 

Year 11 
Parents/Caregivers of Year 11 students are invited to 

attend the Parent/Teacher Evening interviews that will 

be held on Thursday, 3 June 2021. 

 

This is an excellent opportunity for parents/caregivers 

to meet their children’s teachers and discuss their 

progress.  

 

PARENT/TEACHER INTERVIEWS 

Years 7 & 8 
Parents/Caregivers of Years 7 & 8 students are invited 

to attend the Parent/Teacher Evening interviews that 

will be held on Wednesday, 21 July 2021. 

 

This is an excellent opportunity for parents/caregivers 

to meet their children’s teachers and discuss their 

progress.  

 

PARENT/TEACHER INTERVIEWS 

Years 9 & 10 
Parents/Caregivers of Years 9 & 10 students are invited 

to attend the Parent/Teacher Evening interviews that 

will be held on Wednesday, 28 July 2021. 

 

This is an excellent opportunity for parents/caregivers 

to meet their children’s teachers and discuss their 

progress.  

 

SPORTS REPORT 
Chris Christodoulou – CIS Rugby League  

  

On 12 May 2021, Chris Christodoulou (Year 11), 

attended the U/18s Rugby League selection trial where 

he was successful. 

 

Chris was amongst some of the youngest boys at the 

trial and is now one of 37 students who will attend the 

CIS U/18s Rugby League Camp on Sat 29 May - Mon 31 

May. The final CIS team will be selected at this camp.  

 

We would like to congratulate him on his success and 

wish him the best of luck at the next selection stage!  

 

AICES Open Boys & Girls Football 

Championships 
On 06 May 2021 selected students from St Euphemia 

College travelled to Valentine Park, Glenwood to 

represent SWISSA at the AICES Open Boys & Girls 

Football Championships.  

  

Despite the heavy rain, they played tremendously well 

and placed 3rd in each of their respective pools.  

  

Renee Houliaras (Year 11) and Christopher Thomas 

(Year 12), have both been selected to be a part of the 

AICES Open Girls, and Open Boys Football team. It has 

been a long time since we've had a student selected for 

AICES soccer and this year we've have 2 selections! 

They will proceed to compete at the CIS Football 

championships on Mon 31 May – Tues 01 June.  

 

SWISSA Cross Country Championships  
Our students had a fantastic day participating at 

the SWISSA Cross Country Carnival on 14 May 2021.   

  

Congratulations Athan Makris, Christos Pavli, 

Apostolos Zouriakis, John Giannoulis and Timothy 

Papas who have all qualified to compete at the 

AICES Cross Country Championships. This will be held 

at the Sydney International Equestrian Centre on 
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Wednesday 2 June 2021. We wish them the best of 

luck.  
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Τα Νεα Της Αγιας Ευφημιας 
Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Την Πέμπτη 10 Ιουλίου, το Κολλέγιό μας θα γιορτάσει την 

Επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Τη 

βραδιά αυτή οι μαθητές μας θα τραγουδήσουν και θα 

χορέψουν ελληνικούς χορούς και ο ο Δρ. Παναγιώτης 

Διαμαντής θα κάνει μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση με 

θέμα «1821 – Οι Αυστραλιανές Ιστορίες».   

 

Ενθαρρύνουμε όλους τους γονείς και κηδεμόνες να 

παραβρεθούν και να ακούσουν τις ιστορίες των πρώτων 

Ελλήνων της Αυστραλίας.  

 

Πατέρας Παναγιώτης Μαυρομμάτης  
 

ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ 
Τη Δευτέρα 14 Ιουνίου έχουμε αργία λόγω των γενεθλίων 

της Βασίλισσας. Την ημέρα αυτή τα σχολεία θα 

παραμείνουν κλειστά. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
Το Β’ Τρίμηνου τελειώνει την Παρασκευή 18 Ιουνίου για 

όλους τους μαθητές από το Προνήπιο έως και την Γ’ 

Λυκείου.  

 

Το Γ’ Τρίμηνο  ξεκινά την Τρίτη 13 Ιουλίου για όλους τους 

μαθητές από το Προνήπιο έως και την Γ’ Λυκείου. 
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Τα Νέα του Δημοτικού 
Εγγραφές Νηπιαγωγείου και Προνήπιου 2022 
Υπενθυμίζουμε τους γονείς, φίλους και συγγενείς των 

οποίων τα παιδιά θα πάνε στο Νηπιαγωγείο ή το 

Προνήπιο το 2022 να βεβαιωθούν ότι έχουν γράψει τα 

παιδιά τους. Αν δεν έχει γίνει η εγγραφή θα πρέπει να 

συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής, να επιστραφεί στη 

Γραμματέα του σχολείου, την κα Κιαχίδης το 

συντομότερο δυνατό και να οργανωθεί μια συνάντηση 

με την κα Ξανθουδάκη.  

 

Σχολικά δίδακτρα 
Το τέλος του οικονομικού έτους πλησιάζει. 

Παρακαλούμε τους γονείς να ξοφλήσουν τα δίδακτρα 

που τυχόν χρωστούν πριν τη λήξη του Β΄ Τριμήνου και 

να μην καθυστερούν την πληρωμή μέχρι και το τέλος 

του Ιουνίου.  

 

Αναρρωτική Άδεια 
Το σχολείο καταγράφει την αιτία κάθε απουσίας των 

μαθητών ώστε να επιβεβαιώνεται πως υπάρχει 

κάποιος λόγος υγείας ή άλλος σοβαρός λόγος που 

δικαιολογεί την απουσία. Σύμφωνα με το Νόμο, οι 

γονείς θα πρέπει να δικαιολογήσουν την απουσία των 

παιδιών τους μέσα σε εφτά μέρες.  Παρακαλώ να 

ενημερώσετε τη Σχολική Γραμματεία, ή στο Seesaw 

(Προνήπιο-Β΄ Δημοτικού) την ημέρα που θα 

απουσιάζει το παιδί σας. Την ημέρα που θα 

επιστρέψει το παιδί σας στο Σχολείο, θα πρέπει να 

καταχωρήσουν μια ιατρική βεβαίωση  αν χρειάζεται. 

Το Σχολείο στέλνει αυτόματη απάντηση την ίδια μέρα 

που λείπει κάποιο παιδί. Μερικές φορές, το 

προσωπικό δεν μπορεί να απαντήσει σε κάποιο  

ηλεκτρονικό μήνυμα (έμαϊλ) πριν το μήνυμα σταλεί. 

Αν λάβετε τέτοιο μήνυμα ενώ έχετε ήδη ενημερώσει 

το γραφείο, παρακαλώ να αγνοήσετε. 

 

Οι γονείς θα πρέπει να δίνουν ένα σημείωμα στη 

δασκάλα της τάξης, όπου θα δηλώνουν τις ημέρες που 

απουσίαζε το παιδί τους καθώς και την αιτία των 

απουσιών αυτών. Αν οι γονείς ξέρουν εκ των 

προτέρων ότι θα απουσιάζει το παιδί τους για 

περισσότερες από τρεις μέρες, θα πρέπει να 

ειδοποιούν το σχολείο μέσω της Γραμματείας του 

Δημοτικού Σχολείου. 

  

Σχολική Στολή 
Τελευταία έχουμε παρατηρήσει ότι μερικά παιδιά δεν 

φορούν τη σωστή σχολική στολή σύμφωνα με τους 

κανόνες του σχολείου μας. Το σχολείο μας φημίζεται 

για την άριστη εκπαίδευση που προσφέρει 

παράλληλα με την άψογη εμφάνιση και συμπεριφορά 

των μαθητών μας. Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν τη 

σωστή σχολική σχολή καθημερινά. Επίσης θα πρέπει 

να έχουν το σωστό κούρεμα. Το κούρεμα των αγοριών 

θα πρέπει να είναι κοντό και ομοιόμορφο χωρίς 

«καπελάκι» και διάφορα κοψίματα. Τα κορίτσια θα 

πρέπει να μαζεύουν τα μαλλιά τους σε μια 

περιποιημένη αλογοουρά. Δεν επιτρέπονται τα 

κοσμήματα, το βάψιμο νυχιών ή άλλα αξεσουάρ. 

Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε πως οι μαθητές είναι 

ντυμένοι με την κατάλληλη στολή και έχουν την 

κατάλληλη εμφάνιση γενικότερα.   

 

Ώρες Λειτουργίας του Μαγαζιού Σχολικών 

Στολών 
Το μαγαζί που πουλά είδη της σχολικής στολής θα 

είναι ανοιχτό Την Πέμπτη 8 Ιουνίου μεταξύ 2:00μμ- 

4:00μμ και το Σάββατο μεταξύ 8:30πμ-10:30πμ. 

Ενθαρρύνουμε τους γονείς να δώσουν τα στοιχεία 

τους στην κα Ειρήνη εάν έχουν κάνει κάποια 

παραγγελία. Για οποιαδήποτε ερώτηση, μπορείτε να 

τηλεφωνήσετε την κα Ειρήνη στο: 0406 881 970.  

  

Υπηρεσία Σχολικού Λεωφορείου 
Αν θέλετε το παιδί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες 

του Σχολικού Λεωφορείου ή έχετε κάποια σχετική 

απορία, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Κιαχίδης 

Σχολικής Γραμματείας. 

 

Υπηρεσία Σχολικού Λεωφορείου της Αγίας 

Ευφημίας 
Για περεταίρω πληροφορίες μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με την κα Κιαχίδης της Σχολικής 

Γραμματείας. 
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Η «Πρόκληση Ανάγνωσης» Πρωθυπουργού  
Η «Πρόκληση Ανάγνωσης» του Πρωθυπουργού 

τελειώνει την Τρίτη, 31 Αυγούστου. Ελπίζουμε ότι όλοι 

οι μαθητές και κυρίως οι μαθητές της Γ’-Στ’ Δημοτικού 

θα συνεχίσουν να διαβάζουν και στη διάρκεια των 

διακοπών τους. 

 

ιαγωνισμός Debating 
Σύντομα αρχίζει ο Διαγωνισμός IPSHA Debating 

Competition 2021. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα τις 

καθορισμένες Παρασκευές με την κα 

Διαμαντοπούλου. Η ομάδα του διαγωνισμού 

αποτελείται από μαθητές της Ε’ και Στ’ Δημοτικού. Ο 

πρώτος γύρος του διαγωνισμού θα λάβει χώρα την 

Παρασκευή 4 Ιουνίου κολλέγιο της Αγίας Ευφημίας. 

Θα συναγωνιστούμε με το Κολλέγιο Wollemi College. 

Το θέμα του διαγωνισμού είναι το εξής: «Πρέπει να 

απαγορευτούν τα διαγωνίσματα στο Δημοτικό». 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ομάδα του 

διαγωνισμού που έχει δουλέψει σκληρά για να 

προετοιμάσει πειστικά επιχειρήματα για τον πρώτο 

επίσημο Διαγωνισμό Debating της χρονιάς.   

 

Εκκλησιασμός –Ε’ και Στ’ Δημοτικού 
Οι μαθητές θα ενημερωθούν σύντομα σχετικά με το 

εάν θα πραγματοποιηθεί ο Εκκλησιασμός αυτό το 

Τρίμηνο. 

 

Γενέθλια της Βασίλισσας- ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΡΓΙΑ – 

Δευτέρα 14 Ιουνίου 
Τη Δευτέρα 14 Ιουνίου θα έχουμε σχολική αργία λόγο 

των Γενεθλίων της Βασίλισσας.  

 

Συνεντεύξεις Γονέων/Δασκάλων – Τρίτη 15 

Ιουνίου 
Οι συνεντεύξεις Γονέων/Δασκάλων για τους μαθητές 

του Νηπιαγωγείου-Στ’ Δημοτικού θα λάβουν χώρα την 

Τρίτη 15 Ιουνίου μεταξύ 3.10μ.μ. και 7.00μμ. Σύντομα 

θα σταλεί σημείωμα στο σπίτι όπου μπορούν οι γονείς 

να σημειώσουν την ώρα που θέλουν να συναντήσουν 

τη δασκάλα του παιδιού τους ή αν προτιμούν να τους 

τηλεφωνήσει η δασκάλα. Οι συναντήσεις 

Γονέων/Δασκάλων για τους μαθητές του Προνήπιου 

θα γίνουν την Τρίτη 1 Ιουνίου. 

 

Λήξη Β΄ Τριμήνου-Παρασκευή 18 Ιουνίου 
Σας ενημερώνουμε πως η λήξη του Β’ Τριμήνου είναι 

την Παρασκευή 18 Ιουνίου. Εύχομαι σε όλους καλές 

και ασφαλείς διακοπές!  

  

Έναρξη Γ΄ Τριμήνου-Τρίτη 13 Ιουλίου 
Σημειώστε πως για τους μαθητές η έναρξη του Γ’ 

Τριμήνου είναι την Τρίτη 13 Ιουλίου. Τη Δευτέρα 12 

Ιουλίου, το προσωπικό θα λάβει μέρος σε σεμινάριο 

σχετικά με την Προστασία των Παιδιών.  

 

Ευελπιστούμε να σας δούμε όλους έτοιμους την Τρίτη 

για άλλο ένα εποικοδομητικό Τρίμηνο. 

 

Αθλητικά Νέα….. 

Διασκεδαστικός Αγώνας δρόμου – Τετάρτη 

16 Ιουνίου 
Ο Διασκεδαστικός Αγώνας Δρόμου που θα γίνει την 

Τετάρτη 16 Ιουνίου, προωθεί μια πιο ενεργή στάση 

ζωής ενώ ταυτόχρονα γίνετε έρανος! 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 όλοι οι μαθητές να πάρουν μέρος στην 

ευχάριστη ημέρα αυτή ώστε να συγκεντρώσουμε 

χρήματα για την αγορά αθλητικού και εκπαιδευτικού 

υλικού για τους μαθητές μας.  

 

 

Αθλητικός Αγώνας PSSA στην διάρκεια των 

διακοπών 
Την Παρασκευή 25 Ιουλίου θα λάβε χώρα ένας αγώνας 

PSSA. Όλοι οι μαθητές των Χειμερινών ομάδων  PSSA 

θα πρέπει να πάρουν μέρος στον αγώνα αυτόν. 

Παρακαλώ να ενημερώσετε τον/την προπονητή/τρια 

εάν το παιδί σας δεν μπορεί να παραβρεθεί. 
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Β΄ Τρίμηνο Κλινική Καλαθοσφαίρησης – 

‘Μικροί Αθλητές’ Κλινική Καλαθοσφαίρισης - 

Μαθητές Προνηπίου-Β’ Δημοτικού 
Οι μικροί μας μαθητές θα συνεχίσουν την Κλινική 

Καλαθοσφαίρισης από την Πέμπτη 22 Ιουλίου μέχρι 

και την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου. Περαιτέρω 

πληροφορίες θα δοθούν αργότερα. 

 

Σπορ- Χρηματικό ποσό εξόδων Μεταφοράς Γ΄ 

Τριμήνου 
Το ποσό εξόδων μεταφοράς για τα σπορ του Γ΄ 

Τριμήνου θα πρέπει να πληρωθεί στη δασκάλα της 

τάξης έως την Παρασκευή 23 Ιουλίου. Το κόστος είναι 

60 δολάρια.  

 

Παραστάσεις 

Προνήπιο και Νηπιαγωγείο 
Την Πέμπτη 1 Ιουνίου οι μαθητές του Προνήπιου και 

Νηπιαγωγείου θα παρακολουθήσουν μια παράσταση 

των ‘Ερπετών από κοντά’. Οι μαθητές θα συμμετέχουν 

ενεργά στο Εργαστήρι αυτό. Το κόστος της 

παράστασης είναι 12 δολάρια. Παρακαλώ να βάλετε 

το ποσό αυτό σε ένα φάκελο όπου θα αναγράφεται το 

όνομα του μαθητή, την τάξη και το είδος της 

πληρωμής και να το επιστρέψετε στη δασκάλα της 

τάξης έως τη Δευτέρα 31 Ιουνίου μαζί με την 

υπογεγραμμένη άδεια συμμετοχής. Οι μαθητές θα 

πρέπει να φορούν την πλήρη χειμερινή αθλητική τους 

στολή. Σε περίπτωση βροχής η εκδρομή θα 

πραγματοποιηθεί κανονικά. Αν το παιδί σας δεν 

έρχεται την Πέμπτη στο σχολείο, η παράσταση θα 

κοστίσει 55 δολάρια επιπλέον και θα πρέπει να δοθεί 

στην κα Κωνσταντίνου. 

 

Β’ Δημοτικού 
Την Παρασκευή 11 Ιουνίου οι μαθητές της Β’ θα 

λάβουν μέρος σε Εργαστήρια Φυσικής σχετικά με το 

θέμα «Δυνάμεις και Κίνηση». Οι μαθητές θα 

συμμετέχουν ενεργά στο Εργαστήρι αυτό. Το κόστος 

του προγράμματος είναι 20 δολάρια. Παρακαλώ να 

βάλετε το ποσό αυτό σε ένα φάκελο όπου θα 

αναγράφεται το όνομα του μαθητή, την τάξη και το 

είδος της πληρωμής και να το επιστρέψετε στη 

δασκάλα της τάξης έως την Παρασκευή 4 Ιουνίου μαζί 

με την υπογεγραμμένη άδεια συμμετοχής. Οι μαθητές 

θα πρέπει να φορούν την πλήρη χειμερινή αθλητική 

τους στολή. Σε περίπτωση βροχής η εκδρομή θα 

πραγματοποιηθεί κανονικά. 

  

Ε΄ και Στ’ Δημοτικού 
Την Πέμπτη 3 Ιουνίου οι μαθητές της Ε’ και Στ’ 

Δημοτικού θα λάβουν μέρος σε ένα ωριαίο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Διάστημα στα 

πλαίσια της ενότητας της Φυσικής με τίτλος: «Έξω στο 

Διάστημα». Οι Starr’s Planetarium θα επισκεφθούν το 

σχολείο μας και μαζί τους οι μαθητές θα ταξιδέψουν 

στο Ηλιακό Σύστημα. Το κόστος του προγράμματος 

είναι 8 δολάρια. Παρακαλώ να βάλετε το ποσό αυτό 

σε ένα φάκελο όπου θα αναγράφεται το όνομα του 

μαθητή, την τάξη και το είδος της πληρωμής και να το 

επιστρέψετε στη δασκάλα της τάξης έως την Πέμπτη 

27 Ιουνίου μαζί με την υπογεγραμμένη άδεια 

συμμετοχής. Σε περίπτωση βροχής η εκδρομή θα 

πραγματοποιηθεί κανονικά. 

 

Εκδρομές: 

Νηπιαγωγείο 
Την Τετάρτη 2 Ιουνίου, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου 

θα επισκεφθούν το Calmsley Hill Farm. Το κόστος της 

εκδρομής είναι 42 δολάρια. Παρακαλώ να βάλετε το 

ποσό αυτό μέσα σε ένα φάκελο όπου θα αναγράφεται 

το όνομα του παιδιού σας, την τάξη και το είδος της 

πληρωμής και να το δώσετε στη δασκάλα της τάξης 

έως την Τετάρτη 26 Ιουνίου μαζί με την 

υπογεγραμμένη άδεια συμμετοχής. Οι μαθητές θα 

πρέπει να φέρουν καρό πουκάμισο, τζιν, μπότες και 

καπέλο γεωργού. Επίσης θα πρέπει να φέρουν μαζί 

τους, πρωινό, μεσημεριανό και ένα μπουκάλι νερό 

μέσα σε έναν σάκο. Σε περίπτωση βροχής η εκδρομή 

θα ακυρωθεί. 

 

Γ΄ Δημοτικού 
Τη Δευτέρα 7 Ιουνίου, οι μαθητές της Γ΄ Δημοτικού θα 

επισκεφθούν το China Town, Chinese Gardens of 

Friendship. Το κόστος της εκδρομής είναι 40 δολάρια. 

Παρακαλώ να βάλετε το ποσό αυτό μέσα σε ένα 

φάκελο όπου θα αναγράφεται το όνομα του παιδιού 

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


 June/July 2021 NEWSLETTER ISSUE 36 

 

Page  11 
 

www.steuphemia.nsw.edu.au 
 

σας, την τάξη και το είδος της πληρωμής και να το 

δώσετε στη δασκάλα της τάξης έως τη Δευτέρα 31 

Μαΐου μαζί με την υπογεγραμμένη άδεια συμμετοχής. 

Οι μαθητές θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, πρωινό, 

μεσημεριανό και ένα μπουκάλι νερό μέσα σε έναν 

σάκο και να φορούν την πλήρη χειμερινή τους 

αθλητική στολή μαζί με το καπέλο τους. Σε περίπτωση 

βροχής η εκδρομή θα ακυρωθεί. 

 

Δ΄ Δημοτικού 
Την Τετάρτη 9 Ιουνίου η Δ’ Δημοτικού θα επισκεφθούν 

το Rocks στο Circular Quay. Η εκδρομή γίνεται στα 

πλαίσια της σχετικής ενότητας της Ιστορίας. Το κόστος 

της εκδρομής είναι 45 δολάρια. Παρακαλώ να βάλετε 

το ποσό αυτό μέσα σε ένα φάκελο όπου θα 

αναγράφεται το όνομα του παιδιού σας,  την τάξη και 

το είδος της πληρωμής και να το δώσετε στη δασκάλα 

της τάξης έως την  Παρασκευή 28 Μαΐου μαζί με την 

υπογεγραμμένη άδεια συμμετοχής. Οι μαθητές θα 

πρέπει να φέρουν μαζί τους πρωινό και μεσημεριανό 

μαζί με ένα μπουκάλι νερό μέσα σε έναν μικρό σάκο. 

Επίσης θα πρέπει να φορούν την πλήρη χειμερινή 

αθλητική τους στολή μαζί με το καπέλο τους. Σε 

περίπτωση βροχής, η εκδρομή ακυρωθεί. 

 

Στ΄ Δημοτικού 
Την Τρίτη 8 Ιουνίου, οι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού θα 

επισκεφθούν το China Town, Chinese Gardens of 

Friendship και το Tumbalong Park. Το κόστος της 

εκδρομής είναι 40 δολάρια. Παρακαλώ να βάλετε το 

ποσό αυτό μέσα σε ένα φάκελο όπου θα αναγράφεται 

το όνομα του παιδιού σας, την τάξη και το είδος της 

πληρωμής και να το δώσετε στη δασκάλα της τάξης 

έως την Πέμπτη 3 Ιουνίου μαζί με την υπογεγραμμένη 

άδεια συμμετοχής. Οι μαθητές θα πρέπει να φέρουν 

μαζί τους, πρωινό, μεσημεριανό και ένα μπουκάλι 

νερό μέσα σε έναν σάκο και να φορούν τη χειμερινή 

τους αθλητική στολή μαζί με το καπέλο τους. Σε 

περίπτωση βροχής η εκδρομή θα ακυρωθεί. 

 

Παράσταση των Alpha Shows 
Τη Δευτέρα 9 Αυγούστου, η παραγωγή των Alpha 

Shows θα παρουσιάσει ένα πανέμορφο μουσικό 

θεατρικό έργο: Την Πεντάμορφη και το Τέρας. Το 

κόστος της παράστασης είναι 10 δολάρια. Παρακαλώ 

να βάλετε το ποσό αυτό μέσα σε ένα φάκελο όπου θα 

αναγράφεται το όνομα του παιδιού σας, την τάξη και 

το είδος της πληρωμής και να το δώσετε στη δασκάλα 

της τάξης έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου μαζί με την 

υπογεγραμμένη άδεια συμμετοχής. 
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Νεα Του Γυμνασιου 
Γενοκτονία των Ποντίων 
Η 19η Μαΐου αναγνωρίζεται ως Η Μέρα της 

Γενοκτονίας των Ποντίων, (των Ελλήνων, Αρμενίων και 

Ασσυρίων Χριστιανών) από τους Οθωμανούς 

Τούρκους. Για να θυμηθούμε αυτό το θλιβερό 

κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας, μαθητές του 

σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε 

ανάλογη εκδήλωση. 

 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Σεβασμιώτατος 

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος, ο οποίος στην 

εκφώνησή του τόνισε την ανάγκη να θυμόμαστε τη 

γενοκτονία, για να μην επαναληφθούν παρόμοια στο 

μέλλον. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος αναφέρθηκε 

επίσης στην μακραίωνη παρουσία των 

Ελληνορθόδοξων Χριστιανών στην περιοχή του 

Πόντου και στη συμβολή τους στο Χριστιανισμό και 

στον Ελληνισμό. 

 

Διαγωνισμός Δημόσιου Λόγου 
Την Πέμπτη 13 Μαΐου, ο μαθητής μας Κωνσταντίνος 

Περδικάρης έλαβε μέρος σε διαγωνισμό δημόσιου 

λόγου με μαθητές από άλλα σχολεία της περιοχής. Ο 

Κωνσταντίνος παρουσίασε μίαν ενημερωτική και 

ενδιαφέρουσα ομιλία με το θέμα: «Ο ρόλος της 

ευγνωμοσύνης στη ζωή μας» Συγχαρητήρια στον 

Κωνσταντίνο για τη συμμετοχή του αλλά και για τα 

θετικά σχόλια που απόσπασε. 

 

Συνεντεύξεις Γονέων/Κηδεμόνων – 
Καθηγητών – Β΄ Λυκείου 
Οι συνεντεύξεις Γονέων/Κηδεμόνων – Καθηγητών για 

τους μαθητές της Β΄ Λυκείου έχουν προγραμματιστεί 

για την Πέμπτη 3 Ιουνίου, 2021. 

 

Αυτή η βραδιά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους 

γονείς/κηδεμόνες να γνωρίσουν τους καθηγητές και 

να συζητήσουν μαζί τους την πρόοδο των παιδιών 

τους. 

 

Συνεντεύξεις Γονέων/Κηδεμόνων – 
Καθηγητών Α΄- Β΄ Γυμνασίου 
Οι συνεντεύξεις Γονέων/Κηδεμόνων – Καθηγητών για 

τους μαθητές της Α΄- Β΄ Γυμνασίου έχουν 

προγραμματιστεί για την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021. 

 

Αυτή η βραδιά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους 

γονείς/κηδεμόνες να γνωρίσουν τους καθηγητές και 

να συζητήσουν μαζί τους την πρόοδο των παιδιών 

τους. 

 

Συνεντεύξεις Γονέων/Κηδεμόνων – 
Καθηγητών – Γ΄ Γυμνασίου - Α΄ Λυκείου 
Οι συνεντεύξεις Γονέων/Κηδεμόνων – Καθηγητών για 

τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου – Α΄ Λυκείου έχουν 

προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 28 Ιουλίου, 2021. 

 

Αυτή η βραδιά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους 

γονείς/κηδεμόνες να γνωρίσουν τους καθηγητές και 

να συζητήσουν μαζί τους την πρόοδο των παιδιών 

τους. 
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