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College News 
 

 
 

Principal’s Welcome 
Dear friends,  

 

The month of March holds a dual significance for Greek 

Orthodox people. It is the month that is ever-present 

in Great and Holy Lent, and is tied through the feast of 

the Annunciation of our Lady, to the Greek struggle for 

Independence, the 200th Anniversary of which was 

celebrated in 2021.  

 

This year, Great and Holy Lent begins on the 7th of 

March. Lent is a period of preparation for Pascha 

(Easter). Lent challenges us to redirect our focus from 

the earthly to the spiritual. It is an opportunity to break 

our usual routines and to incorporate reflection, prayer 

and repentance.  

 

The fasting prescribed for Great Lent is an invitation for 

our whole person, mind, body and soul to participate 

in the “arena of the virtues” wherein we are called to 

purify ourselves with God’s Grace through prayer, 

fasting and humility in order to prepare ourselves for 

spiritual renewal through the salvific Passion and 

celebration of the Resurrection of Christ.  

 

The ascetic experience of our Holy Orthodox Church 

stands in direct contrast to the increasingly 

materialistic society in which we live. Fasting, prayer, 

repentance and confession constitute eternal spiritual 

virtues. These virtues guide us to live a life of truth, 

empathy, resilience and respect – the four values of 

our school community. 

 

The feast of the Annunciation of our Lady which is 

celebrated during Lent is the commemoration of the 

beginning of our salvation. The visitation of the 

Archangel Gabriel to the Virgin Mary, announced that 

the Saviour would be born to free people from 

enslavement to sin and death, and lead them to His 

Kingdom. It highlights that only through humbly 

accepting the will of God can we be freed from the 

bonds of sin and corruption. 

 

I wish everyone a Blessed and Salvific Lent!  

 

Fr Peter Mavrommatis 

 

Annunciation of the Theotokos 

and 

Independence Day  
On Friday 25 March, there will be no school. All 

students are encouraged to attend church on this 

significant day. 

 

 

 

  

St Euphemia College 
Prep – Year 12  
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TERM DATES 
Term 1 ends on Friday 8 April.  

Term 2 resumes on Wednesday day 27 April. 

 

GREEK ORTHODOX EASTER DATES 
Holy Week: Monday 18 April to Sunday 24 April 2022 
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Primary News 
Primary News Enrolling Now for Prep 2023 
This year, our Prep class was full before the new year 

even commenced. To avoid disappointment of your 

child missing out on their desired days, we advise you 

to enrol as soon as possible. Enrolment forms may be 

dropped off at the School office or emailed to Mrs 

Xanthoudakis at 

xanthoudakise@steuphemia.nsw.edu.au 

 

Primary News Vacancies  
Applications are now open for Kindergarten 2023. If 

you are an existing parent and have a child ready to 

start school next year, please ensure that you fill out 

our application form and return it to an administration 

officer in Reception. Children enrolling for 

Kindergarten 2023, must turn five years of age before 

31 July 2023.  Students enrolled in our Prep class, have 

automatic entry into Kindergarten and do not need to 

complete any additional forms.  

 

The School also has some vacancies in some of the 

other grades. If you have any friends, neighbours or 

relatives interested in enrolling their children, please 

ask them to contact the school for an Enrolment Form 

or download it from our website. 

  

School Fees 
Thank you to all the parents/caregivers who are up to 

date with their fees. A friendly reminder that Term 1 

fees should already have been paid. All families are 

urged to finalise their Term 1 fees as soon as possible.   

 

School Uniform 
It is expected that all our students wear the correct 

school uniform. As a School community, we actively 

encourage our students to take pride in themselves 

and their School. Students are expected to always wear 

their blazers and use their school hats at recess and 

lunch. As parents, you are made aware of our uniform 

requirements through information in the Student 

Diary, Rules and Regulations and in regular articles in 

the newsletter.   

Student Banking 

School Banking is continuing in 2023 with the 

Commonwealth Bank. The program teaches children 

about the importance of saving and money 

management. Students wishing to bank must bring 

their bankbooks to School and hand them to their class 

teacher on Wednesday morning. If you would like to 

start school banking with your children, please see the 

Secretaries at Reception for an account application 

form. Happy saving! 

  

Anaphylaxis Alert   
There has been a rise in students diagnosed with 

Anaphylaxis at our School. As a precaution and to 

ensure the safety of these students, all parents are 

reminded that we are a nut free school. Anaphylaxis is 

a severe and sudden allergic reaction. It occurs when a 

susceptible person is exposed to a specific allergen 

(such as food or an insect sting). Reactions usually 

begin within minutes of exposure and can progress 

rapidly over a period of up to two hours. Anaphylaxis is 

potentially life threatening and always requires an 

emergency response. 

 

It is very important that we safeguard these students 

so that nothing happens at School, which can have an 

effect on their health. When packing your children’s 

lunches please do not include the following foods: 

peanut butter, nutella, muesli bars that contain nuts or 

anything else that has traces of nuts. Please remind 

students that they are not to share food with their 

friends. Even the slightest contact with the sufferer’s 

skin may be life threatening.   

  

Seesaw   
Students in Prep, Kindergarten, Year 1 and Year 2 have 

been issued with a Seesaw account. Seesaw is a secure 

learning network for our teachers, students, and our 

School. Seesaw is a simple way for teachers and 

students to record, announce and share what's 

happening in their classroom. It gives students a place 

to document their learning, be creative and learn how 

to use technology. Each student gets their own digital 

journal and will add things to it, like photos, videos, 
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drawings, and/or notes.  When there are new Seesaw 

posts, families can be notified via app notification, 

email or SMS. Parents are only notified about their own 

child’s work, and all data is safe and secure. The Infants 

department is currently setting up their class’s profile 

and parents will be notified soon to set-up the 

Parent App.   

 

Office 365   
Students in Primary have been issued with an Office 

365 account. This online learning platform is a secure 

learning network for our teachers, students, and our 

School. It provides online collaboration, 

communication, and a data storage system. Before 

students can use the system, they must read the Code 

of Conduct Agreement and agree to the Agreement’s 

rules and expectations. This Code of Conduct must be 

returned to their class teacher as soon as possible. 

Students have now been issued their username and 

passwords and are advised to access Teams daily for 

reminders, announcements and any work their teacher 

advises them to complete. We encourage all 

parents/caregivers to remain active in their child’s 

education. We need you to partner with us to make 

sure that your child’s online experience is a positive 

one by being aware of your child’s online activity. 

Encourage your child to share any concerns regarding 

their online activity with you. We invite you to view 

everything with your child including all posts, uploads 

and announcements by their teachers. 

 

Mathletics 
Students will be participating in the Mathletics 

program again this year. Mathletics is a program that 

helps students to consolidate learning and 

understanding of mathematical concepts taught in 

class. This program is compulsory at our School for all 

the students and teachers have also been setting tasks 

for the students to complete at home. Students 

have now received their personal logins and 

passwords. The Mathletics fee of $38 has now been 

added as additional levy on the School fees.  

Reading Eggs  
Students from Prep to Year 2 will participate in the 

Reading Eggs program again this year. Reading Eggs is 

a program that helps students focus on phonics and 

sight words, using skills and strategies essential for 

reading success. Students have now received their 

personal logins and passwords. There is no cost for this 

program. 

 

Maths Olympiads 

The Maths Olympiads are designed to encourage and 

promote higher order thinking in mathematical 

problem solving. This season, the Olympiads consist of 

five separate contests, held approximately one and a 

half months apart, between March through to 

September. To assist the Maths Olympiads team and 

further enhance their learning through immersive 

methods. Ms Koliris will conduct study sessions every 

Thursday morning in 6B beginning from 7:50am and 

concluding at 8:30am. The first session will begin on 

Thursday 17 March. 

  

Year 6 Selective Schools Testing 2022   
 The Selective High School Placement Test will be held 

on Thursday 10 March 2022. 

  

Test structure   

  
Section Minutes Questions Type 

Reading  40  30  Multiple Choice  

Mathematical 

Reasoning  

40  35  Multiple Choice  

Thinking Skills  40  40  Multiple Choice  

Writing  30  1 Writing Task   

 

 The allocated Test Centre for our Year 6 students 

is: Riverwood department of Education Office – 

Conference Room, Union St Riverwood.  

   

For further information please access 

the following website:    

https://education.nsw.gov.au/public-

schools/selective-high-schools-and-opportunity-

classes/year-7/the-test   
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 ‘Harmony Day ‘and ‘Bullying No Way’ Day 
‘Harmony Day’ and ‘Bullying No Way’ Day will be 

celebrated on Monday 21 March. Harmony Day is 

about inclusiveness, respect and belonging for all 

Australians, regardless of cultural or linguistic 

background, united by a set of core Australian values. 

Students will participate in a variety of activities on the 

day.  

 

Greek Independence Day – No School 
There will be no school on Friday 25 March.   

  

Premier’s Reading Challenge   
The Premier’s Reading Challenge is an initiative of the 

NSW State government to encourage in students a love 

of reading for leisure and pleasure, and to enable 

students to experience quality literature. It is not a 

competition but a challenge for each student to read, 

to read more and to read more widely. 

 

Once again, our School will encourage all students 

from Kindergarten to Year 6 to participate in the 

challenge. Teachers will be providing the students in 

their classrooms (3-6) with a reading 

log. Infants classroom teachers will complete a log of 

reading books read in the classroom for all 

students. The Challenge kicks off Monday 28 February 

and closes Friday 19 August.   

 

Parent Teacher Interviews  
Prep to Year 6 Parent-Teacher Interviews will be held 

on Tuesday 5 April. A note with additional information 

will be sent home closer to the date.  
 

Holy Communion 
Students will have the opportunity to partake in Holy 

Communion on Thursday 7 April. 

 

Term 1 Concludes 

Term 1 concludes on Friday 8 April. We wish everyone 

a wonderful break and a very Happy Easter. 

 

Commencement of Term 2  

Term 2 will commence on Wednesday 27 April. 

Students are to arrive in their Winter Uniform. There 

will be a two-week transition period.  

 

Monday 25 April is a public holiday - Anzac Day as well 

as Orthodox Easter Monday. 

 

Tuesday 26 April is Staff Development Day.  

 

Incursions   

Kindergarten to Year 6 Well-Being Show.  
On Wednesday 30 March, students from Kindergarten 

to Year 6 will be participating in a Well-being Show. The 

show gives students specific strategies and ideas to use 

both logic and positive emotions to respond to their 

everyday environment. The cost of the incursion is $7. 

Please transfer the amount to the School office.  

 

Year 3 Forces Incursion  
On Thursday 31 March, Year 3 will be participating in a 

Forces incursion in the School Hall. The cost of the 

incursion is $25. Please transfer the amount to the 

School office. Students are to wear their summer 

sports uniform. 

 

World of Maths Incursion   
To celebrate World Maths day, we have invited World 

of Maths (a travelling, interactive Maths Workshop) to 

visit our School. On Monday 4 April, Year 5 and Year 6 

will be attending a workshop where students will gain 

insight into problem solving, working in teams, and 

exploring various mathematical strategies. The cost of 

the incursion is $10. Please transfer the amount to the 

School office. The incursion will be held in Periods 1 

and 2 for Year 5 and Periods 3 and 4 for Year 6. 

Students are to wear their summer school uniform and 

must bring their school bags including their recess and 

lunch as a normal school day will proceed.   

 

NRMA Science and Road Safety Incursion  
Students from Prep to Year 6 will be participating in an 

NRMA incursion on Monday 4 April. The incursion 

focuses on increasing the skills and knowledge of 

students around road safety. Students are given 
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tangible safety strategies that they can employ to keep 

themselves and others safe. There is no cost associated 

with this incursion. 

 

Excursions   

Kindergarten   
Kindergarten will be attending the Royal Botanic 

Gardens on Monday 23 March. Students will take part 

in the program, “Alexander’s Outing” which is based on 

Pamela Allen’s book, “Alexander’s Outing”. Students 

will be given the opportunity to trace Alexander’s 

journey through the garden and solve mathematical 

problems along the way. The cost of the excursion is 

$35. Please transfer the amount to the School office. 

Students are to wear their summer sports uniform, 

including their hats and bring their own packed recess, 

lunch and water bottle. Students will need to be at 

School by 8:30am for an 8:40am sharp departure. In 

the event of wet weather, the excursion will go ahead. 

Any cancellations due to extreme weather conditions 

will be communicated via Seesaw. 

  

Year 2   
On Friday 8 April, Year 2 will be attending an excursion 

to Symbio Wildlife Park as part of their Science unit, 

‘Watch it Grow’. Students are to wear their summer 

sport uniform and bring recess and lunch as usual. They 

must also bring a water bottle. In the event of wet 

weather, the excursion will be cancelled.  More details 

regarding cost, will be provided at a later date.  

 

 

Year 5   
On Thursday 31 March, Year 5 will be attending an 

excursion to Nan Tien Temple as part of their novel 

study of, ‘Sadako and the Thousand Paper Cranes’.  

Students will need to bring their own packed recess 

and water bottle in a small backpack. (Lunch will be 

provided at the temple). Students are to wear their 

summer sports uniform including their hat. In the 

event of wet weather, the students are to wear a 

raincoat as the excursion will proceed as planned. 

More details regarding cost, will be provided at a later 

date. 

Year 6   
On Wednesday 23 March, Year 6 will be attending 

a Ranger Jamie excursion to Garie Beach and Bola 

Creek Rainforest (Royal National Park) as part of their 

Science unit titled, ‘Our Changing World’. They will be 

learning about the human impacts on rainforest 

ecosystems and how fauna and flora have had to 

adapt. The cost of the excursion is $40. Please transfer 

the amount to the school office. Students will need 

to wear their summer sports uniform and bring their 

own packed recess, lunch and water bottle in a small 

backpack. Students will need to be at School by 8:30am 

for an 8:40am sharp departure and will return to 

school by 3:10pm. In the event of heavy rain, the 

excursion will be rescheduled.   
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High School News 
PUBLIC SPEAKING COMPETITION 
Many students have entered the internal public 

speaking competition, from which we will choose two 

representatives from the 15 years and above age group 

and two representatives from the 14 years and under 

age group. These students will compete in the regional 

finals for the Plain English Speaking Award and the 

Legacy Junior Speaking Award. We congratulate all 

those students for their participation. 

 

Alexia Maroudas (Year 10) and Kosta Perdikaris (Year 

12) will be competing in the first round of the regional 

competition and we wish them the every success. 

 

RELIGIOUS RETREAT 

Year 12 Religious Retreat  

  

On 9th February 2022, Year 12 embarked on a three-

day adventure to Collaroy NSW. As a grade, we 

managed to come together and create everlasting 

memories, beginning with blasting our favourite tunes 

with enthusiasm on the way to Collaroy.   

  

Once we arrived at our camp site, we dropped our 

bags, split into our groups and headed straight into our 

first activities. On day one we participated in a vertical 

climbing challenge, laser tag, bubble soccer and tree 

climbing. We then headed down to Collaroy beach for 

a much needed cool off and an intense match of footy 

on the sand.  

  

We also had the great opportunity of hearing Mr 

Spyrou and Ms Shakalis guiding and advising us about 

the importance and meaning of love and relationships. 

These talks will certainly help us through our HSC 

year.   

  

Throughout day 2, Year 12 participated in a scenic walk 

around Collaroy observing unbelievable cliffside and 

water facing views. We also took on the challenge to 

learn how to surf, which was an awesome experience. 

We had some amazing instructors to show and teach 

us the basics, as we took on the waves.   

  

The class of 2022 would like to thank our Pastoral 

Coordinator Ms Edhouse and the following teachers, 

Ms McCormack, Mr Spyrou and Mr Verghios for 

coming along to this retreat and making it a worthwhile 

and rewarding experience. The memories we made will 

last a lifetime, and the lessons will support us in our last 

year of high school.  

  

 Kostantinos Perdikaris  
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BOOK CLUB 
Book Club meets every Thursday in E11 (Years 7, 8 & 9 

in Week 1 of the  timetable)  and Years 10 & 11 in Week 

2 of the timetable). Many enthusiastic readers have 

already attended and joined in a Buddy read with their 

peers.  

 

 
 

FUNDRAISING NEWS 
As part of their Pastoral Care project, year 7 are 

working together to raise $10,000 to build a library in a 

community of a developing country. On Thursday, 24th 

February, some very enthusiastic Year 7 students ran a 

fundraiser called "Lemonade for Learners", selling 

lemonade at recess and lunch. The fundraiser was a 

sold-out success! The school raised $604, which is a 

great start towards reaching their goal. Students and 

teachers from both the Primary and High School 

contributed to the cause, and we are very grateful to 

have such a supportive and caring environment at our 

school. Thank you to Nikolina, Evangelia, Katerina, Irini 

and Alkmini for organising the fundraiser, and thank 

you to Tiana, Dean, Marie, Alexander, Anastasia, and 

Nathan for helping to run the stall on the day. There 

was excellent leadership and teamwork displayed the 

whole day and you should all be very proud of 

yourselves! 
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Τα Νεα Της Αγιας Ευφημιας 
Νηπιαγωγείο 2022 & Νέες Εγγραφές άλλων 

τάξεων  
Όσοι επιθυμούν μπορούν να γράψουν τα παιδιά τους 

στο Νηπιαγωγείο του 2022. Αν το παιδί σας πρόκειται 

να αρχίσει το σχολείο του χρόνου, μπορείτε να 

συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής και να τη δώσετε 

στην κα Κιαχίδη στη Γραμματεία. Όσοι μαθητές θα 

γραφτούν στο Νηπιαγωγείο το 2022 θα πρέπει να 

έχουν κλείσει τα 5 χρόνια τους πριν τις 31 Ιουλίου 

2022. Υπάρχουν ακόμη μερικές θέσεις και στις άλλες 

τάξεις του Δημοτικού. Όσοι γονείς έχουν φίλους, 

γείτονες ή συγγενείς που ενδιαφέρονται να γράψουν 

τα παιδιά τους στις τάξεις αυτές μπορούν να 

επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Σχολείου ή να 

βρουν την αίτηση εγγραφής στο διαδίκτυο.  

 

Η Κοίμηση της Θεοτόκου και η Επέτειος της 

Ελληνικής Επανάστασης 

Την Παρασκευή 25 Μαρτίου έχουμε σχολική αργία. 

Ενθαρρύνουμε όλους τους μαθητές να εκκλησιαστούν 

τη σημαντική αυτή ημέρα. 

 

Σχολικές Ημερομηνίες 

Λήξη Α’ Τριμήνου Παρασκευή 8 Απριλίου.  

Έναρξη  Τετάρτη 27 Απριλίου.  

 

Ημερομηνίες Ελληνορθόδοξου Πάσχα 

Μεγάλη Εβδομάδα: Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 έως 

την Κυριακή 24 Απριλίου 2022. 
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Τα Νέα του Δημοτικού 
Νηπιαγωγείο 2022 & Νέες Εγγραφές άλλων 

τάξεων  
Όσοι επιθυμούν μπορούν να γράψουν τα παιδιά τους 

στο Νηπιαγωγείο του 2022. Αν το παιδί σας πρόκειται 

να αρχίσει το σχολείο του χρόνου, μπορείτε να 

συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής και να τη δώσετε 

στην κα Κιαχίδη στη Γραμματεία. Όσοι μαθητές θα 

γραφτούν στο Νηπιαγωγείο το 2022 θα πρέπει να 

έχουν κλείσει τα 5 χρόνια τους πριν τις 31 Ιουλίου 

2022. Υπάρχουν ακόμη μερικές θέσεις και στις άλλες 

τάξεις του Δημοτικού. Όσοι γονείς έχουν φίλους, 

γείτονες ή συγγενείς που ενδιαφέρονται να γράψουν 

τα παιδιά τους στις τάξεις αυτές μπορούν να 

επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Σχολείου ή να 

βρουν την αίτηση εγγραφής στο διαδίκτυο.  

 

Εγγραφές Προνήπιου και Νηπιαγωγείου 2023 
Φέτος η τάξη του Προνήπιου ήταν πλήρης πριν ακόμη 

αρχίσει η νέα χρονιά. Για να μην απαγοητευτούνόσοι 

επιθυμούν μπορούν να γράψουν τα παιδιά τους στο 

Προνήπιο του 2023. Μπορείτε να πάρετε την Αίτηση 

Εγγραφής από τη Σχολική Γραμματεία ή από τη 

Σχολική Ιστοσελίδα. Οι αιτήσεις θα πρέπει να 

παραδοθούν στην Σχολική Γραμματεία η να σταλούν 

στην ηλεκτρονική της κας Ξανθουδάκης:  

 

xanthoudakise@steuphemia.nsw.edu.au 

 

το συντομότερο δυνατόν ώστε να εξασφαλίσετε τις 

ημέρες που επιθυμείτε για το 2023. 

 

Νέες Εγγραφές άλλων τάξεων  
Όσοι επιθυμούν μπορούν να γράψουν τα παιδιά τους 

στο Νηπιαγωγείο του 2023. Αν το παιδί σας πρόκειται 

να αρχίσει το σχολείο του χρόνου, μπορείτε να 

συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής και να τη δώσετε 

στη Γραμματεία. Όσοι μαθητές θα γραφτούν στο 

Νηπιαγωγείο το 2023 θα πρέπει να έχουν κλείσει τα 5 

χρόνια τους πριν τις 31 Ιουλίου 2023. Οι μαθητές του 

Προνήπιου έχουν εξασφαλισμένη θέση για το 

Νηπιαγωγείου και δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί 

άλλη αίτηση. Υπάρχουν ακόμη μερικές θέσεις και στις 

άλλες τάξεις του Δημοτικού. Όσοι γονείς έχουν 

φίλους, γείτονες ή συγγενείς που ενδιαφέρονται να 

γράψουν τα παιδιά τους στις τάξεις αυτές μπορούν να 

επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Σχολείου ή να 

βρουν την αίτηση εγγραφής στο διαδίκτυο.  

 

Σχολικά Δίδακτρα 

Ευχαριστούμε όλους τους γονείς που πλήρωσαν τα 

σχολικά δίδακτρα του Α΄ τριμήνου 2022. Τα δίδακτρα 

θα πρέπει να πληρώνονται πριν την έναρξη κάθε 

τριμήνου.  Για όσους δεν έχουν πληρώσει ακόμη τα 

δίδακτρα του Α΄ τριμήνου, παρακαλούμε να τα 

πληρώσουν το συντομότερο δυνατό.  

  

Σχολική Στολή 

Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν τη σωστή σχολική 

σχολή. Ως σχολική κοινότητα, ενθαρρύνουμε τους 

μαθητές μας να νιώθουν υπερήφανοι για την 

εμφάνισή τους και το  σχολείο τους. Οι μαθητές θα 

πρέπει πάντα να φορούν το σχολικό σακάκι τους και 

το καπέλο τους στα διαλείμματα. Για να το πετύχουμε 

αυτό, οι γονείς θα πρέπει ακολουθούν τους 

κανονισμούς σχετικά με τη σωστή σχολική στολή, 

όπως αναφέρεται στο Σχολικό Ημερολόγιο καθώς και 

σε άρθρα της σχολικής εφημερίδας.  

 

Σχολική Αποταμίευση  
Συνεχίζουμε και φέτος το 2022 το σχολικό πρόγραμμα 

αποταμίευσης της τράπεζας Commonwealth, το οποίο 

θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα 

τη σημασία της αποταμίευσης. Όσοι μαθητές θέλουν 

να αποταμιεύσουν χρήματα θα πρέπει να φέρνουν το 

βιβλιάριο καταθέσεων στις δασκάλες τους την 

Τετάρτη το πρωί. Αν ενδιαφέρεστε για την αίτηση 

αποταμίευσης για τα παιδιά σας, παρακαλώ να 

αποταθείτε στη Γραμματεία. Καλή αποταμίευση!    

  

Αναφυλαξία 

Στο Σχολείο μας έχουμε αρκετά παιδιά που πάσχουν 

από αναφυλαξία. Υπενθυμίζουμε τους γονείς ότι στο 

Σχολείο μας δεν επιτρέπονται οι ξηροί καρποί για 

λόγους ασφαλείας όλων των μαθητών. Η αναφυλαξία 

είναι μια ξαφνική αλλεργική κρίση του οργανισμού. 

Συμβαίνει αν κάποιος με προδιάθεση για αναφυλαξία 
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έρχεται σε επαφή με διάφορες τροφές που προκαλούν 

αλλεργία ή αν τσιμπηθεί από έντομο. Η κρίση μπορεί 

να εκδηλωθεί μετά από μερικά λεπτά και να κρατήσει 

ως και  δύο ώρες.  Μια αναφυλακτική κρίση μπορεί να 

αποβεί θανατηφόρα αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.  

 

 Καταλαβαίνετε λοιπόν πως πρέπει να προφυλάξουμε 

τους μαθητές αυτούς. Παρακαλώ να μη δίνεται στα 

παιδιά σας κρέμα φιστικιού (peanut butter), nutella, 

παστέλια με ξηρούς καρπούς (muesli bars) ή όποια 

άλλη τροφή περιέχει ξηρούς καρπούς.  Υπενθυμίζουμε 

τους μαθητές πως δε θα πρέπει να μοιράζονται το 

φαγητό τους με άλλα παιδιά. Ακόμη και η επαφή 

κάποιου ξηρού καρπού στο δέρμα ενός παιδιού με 

αναφυλαξία μπορεί να αποβεί μοιραία.   

  

Πρόγραμμα Seesaw 

Οι μαθητές του Προνήπιου, Νηπιαγωγείου, Α’ και Β’ 

Δημοτικού έχουν λάβει λογαριασμό Seesaw.Το 

πρόγραμμα Seesaw είναι μια εκπαιδευτική 

διαδικτυακή πλατφόρμα όπου θα μπορούν μαθητές 

και δασκάλες των τάξεων Νηπιαγωγείου-Β’  

Δημοτικού να μοιραστούν διάφορα γεγονότα που 

συμβαίνουν στην τάξη τους. Κάθε μαθητής θα έχει το 

δικό του ημερολόγιο, όπου θα μπορεί να προσθέτει 

σημειώσεις, ζωγραφιές, φωτογραφίες ή βίντεο.  

 

Οι γονείς θα ενημερώνονται όποτε προσθέτει κάτι το 

παιδί τους στην ιδιαίτερη και ασφαλής πλατφόρμα 

του. Οι γονείς θα ενημερωθούν σύντομα για το πότε 

μπορούν να κατεβάσουν το πρόγραμμα αυτό (Parent 

App). 

 

Office 365 

Οι μαθητές του Δημοτικού έχουν λάβει λογαριασμό 

Office 365. Αυτή είναι η νέα ασφαλής διαδικτυακή 

εκπαιδευτική  πλατφόρμα για τους μαθητές του 

Σχολείου μας. Αποτελεί ένας διαδικτυακός χώρος 

επικοινωνίας, συνεργασίας και αποθήκευσης 

στοιχείων/αρχείων. Οι μαθητές θα πρέπει να 

διαβάσουν και να συμφωνήσουν στην ορθή χρήση του 

και του Κανονισμού και να το παραδώσουν στη/στο 

δασκάλα/δάσκαλο της τάξης το συντομότερο 

δυνατόν, πριν χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα αυτή. 

Οι μαθητές έχουν ήδη τους κωδικούς τους και τους 

ενθαρρύνουμε να αρχίσουν να χρησιμοποιούν την 

πλατφόρμα όπου θα υπάρχουν ανακοινώσεις και 

σχολικές εργασίες. Ενθαρρύνουμε όλους τους γονείς 

να συμμετέχουν ενεργά μαζί με τα παιδιά τους στη 

δημιουργική χρήση της πλατφόρμας.  

 

Εξετάσεις για τα Selective Schools της Στ΄ 

Δημοτικού 2022 

Το διαγώνισμα για τα Selective Schools (Επιλεκτικά 

Γυμνάσια) θα λάβει χώρα την Πέμπτη 10 Μαρτίου 

2022. 

 

Test structure   

  
Section Minutes Questions Type 

Reading  40  30  Multiple Choice  

Mathematical 

Reasoning  

40  35  Multiple Choice  

Thinking Skills  40  40  Multiple Choice  

Writing  30  1 Writing Task   

 

Οι μαθητές θα σημειώσουν τις απαντήσεις με μολύβι 

ενώ για το Multiple choice θα σημειωσουν τις 

απαντήσεις στον υπολογιστή. 

 

Το Εξεταστικό Κέντρο για τους μαθητές της Στ’ 

Δημοτικού είναι το εξής:  

 

Riverwood department of Education Office-

Conference Room, Union St Riverwood. Για περεταίρω 

πληροφορίες αποταθείτε στον εξής διαδικτυακό 

ιστότοπο:  

 

https://education.nsw.gov.au/public-

schools/selective-high-schools-and-opportunity-

classes/year-7/the-test 

 

Ημέρα Αρμονίας και Άρνησης στο Σχολικό 

Εκφοβισμό (Bullying No Way Day) 
Τη Δευτέρα 21 Μαρτίου, το Κολλέγιο της Αγίας 

Ευφημίας θα γιορτάσει την Ημέρα Αρμονίας και την 

άρνηση στο Σχολικό. Εκφοβισμό. 
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Η Ημέρα Αρμονίας καθιερώθηκε από το Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ιθαγένειας και συμπίπτει με την 

Παγκόσμια Ημέρα Ηνωμένων Πολιτειών για την 

Πάταξη Φυλετικών Διακρίσεων. Είναι ημέρα 

πολιτισμικού σεβασμού που  γιορτάζουν όλα τα 

σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί, οι κοινότητες, οι 

εκκλησίες, οι επιχειρήσεις καθώς και οι 

ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές.  Την 

ημέρα αυτή οι μαθητές θα πάρουν μέρος σε διάφορες 

σχετικές δραστηριότητες. 

 

Επέτειος της Επανάστασης του 1821 – Σχολική 

Αργία 

Την Παρασκευή 25 Μαρτίου έχουμε σχολική αργία.  

 

Πρόγραμμα Mathletics 
Το πρόγραμμα Mathletics αποδείχτηκε πολύ χρήσιμο 

για την κατανόηση και εμπέδωση των μαθηματικών 

στο Σχολείο μας. Οι μαθητές έχουν πάρει τους 

κωδικούς πρόσβασης στο Mathletics ώστε να το 

δουλεύουν στο σπίτι. Οι δασκάλες έχουν αναθέσει 

στους μαθητές κάποιες ασκήσεις που θα 

συμπληρωθούν στο σπίτι. Παρακαλούμε να 

ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να συμπληρώνουν να 

συμμετέχουν στο Mathletics κάθε εβδομάδα. Οι 

μαθητές έχουν ήδη λάβει τους κωδικούς πρόσβασής 

τους. Το πρόγραμμα αυτό είναι υποχρεωτικό στο 

Σχολείο μας. Το κόστος του προγράμματος που είναι 

38 δολάρια έχει προστεθεί στα Σχολικά δίδακτρα. 

 

Πρόγραμμα Reading Eggs 
Οι μαθητές του Προνήπιου-Β’ Δημοτικού θα λάβουν 

μέρος στο πρόγραμμα Reading Eggs και φέτος. Το 

πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται στους φθόγγους και 

τις λέξεις κλειδιά, χρησιμοποιώντας δεξιότητες και 

στρατηγικές απαραίτητες για την ανάγνωση. Οι 

μαθητές έχουν λάβει τους προσωπικούς τους 

κωδικούς. Δεν υπάρχει κόστος για το πρόγραμμα 

αυτό. 

 

Ολυμπιάδα Μαθηματικών 

Η Ολυμπιάδα Μαθηματικών ενθαρρύνει και προωθεί 

τη μαθηματική σκέψη καθώς και την λύση 

μαθηματικών προβλημάτων. Η Ολυμπιάδα 

αποτελείται από πέντε διαγωνισμούς, ένας 

διαγωνισμός το μήνα, από το Μάρτιο έως και τον 

Σεπτέμβριο. Η Δίδα Κολήρη θα εκπαιδεύει την ομάδα 

της Μαθηματικής Ολυμπιάδας κάθε Πέμπτη το πρωί 

στην αίθουσα 6B, έτσι ώστε να την προετοιμάσει 

κατάλληλα προσφέροντάς μία ποικιλία Μαθηματικών 

ασκήσεων και εμπειριών. Τα μαθήματα αυτά ξεκινούν 

στις 7:50πμ και τελειώνουν στις 8:30πμ. Το πρώτο 

μάθημα ξεκινά την Πέμπτη 17 Μαρτίου. 

 

Η «Πρόκληση Ανάγνωσης» Πρωθυπουργού  
Η «Πρόκληση Ανάγνωσης» του Πρωθυπουργού 

αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής 

Κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας που ενθαρρύνει 

τα παιδιά του Δημοτικού να αγαπήσουν το διάβασμα 

και να βιώσουν την αξία της λογοτεχνίας. Είναι μία 

πρόκληση για να διαβάσουν τα παιδιά όσο τα δυνατόν 

περισσότερο.  

  

Για άλλη μια χρονιά το Σχολείο μας θα προτρέψει τους 

μαθητές από το Νηπιαγωγείο έως και την Στ’ 

Δημοτικού να συμμετέχει στην πρόκληση αυτή. Οι 

δασκάλες της Γ’ – Στ’ Δημοτικού θα προμηθεύσουν 

τους μαθητές με το βιβλιαράκι συμμετοχής για να 

προσθέσουν τα βιβλία τους στο διαδίκτυο. Για τους 

μαθητές του Νηπιαγωγείου-Β’ Δημοτικού, η δασκάλες 

θα συμπληρώνουν το βιβλιαράκι συμμετοχής μέσα 

στην τάξη. Η Πρόκληση αρχίζει τη Δευτέρα 28 

Φεβρουαρίου και τελειώνει την Παρασκευή 19 

Αυγούστου.  

 

Συνεντεύξεις Γονέων/Δασκάλων Προνήπιο-

Στ’ Δημοτικού –Τρίτη 5 Απριλίου 
Οι Συνεντεύξεις Γονέων/Δασκάλων θα λάβουν χώρα 

την Τρίτη 5 Απριλίου μεταξύ 3.10μμ και 7.00μμ.  

Περισσότερες πληροφορίες θα περιλαμβάνονται στο 

σημείωμα που θα σταλεί στο σπίτι σύντομα.  

 

Τέλος Α΄ Τριμήνου 
Το Α΄Τρίμηνο τελειώνει την Παρασκευή 8 Απριλίου. 

Ευχόμαστε Καλό Πάσχα σε όλους. 
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Θεία Κοινωνία 
Την Πέμπτη 7 Απριλίου οι μαθητές θα λάβουν τη Θεία 

Κοινωνία. Παρακαλώ να βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά 

σας θα είναι προετοιμασμένα κατάλληλα. 

  

Αρχή Β΄ Τριμήνου 
Το  Β΄ Τρίμηνο θα αρχίσει για τους μαθητές την 

Τετάρτη 27 Απριλίου. Οι μαθητές  θα πρέπει να 

φορούν τη χειμερινή  τους  σχολική στολή. Θα 

υπάρξουν δύο εβδομάδες προσαρμογής. 

 

Η Τρίτη 26 Απριλίου αποτελεί ημέρα Επιμορφωτικών 

Σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς. 

 

Αθλητικά Νέα 

Αγώνες κολύμβησης IPSHA  
Την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 θα λάβουν χώρα οι Αγώνες 

Κολύμβησης IPSHA στο Homebush Aquatic Centre από 

τις 8.00πμ έως τις 3.00μμ. Οι μαθητές που θα λάβουν 

μέρος στους αγώνες αυτούς έχουν ήδη ειδοποιηθεί. 

 

Αγώνες κολύμβησης Ελληνορθόδοξων 

Κολλεγίων 
Φέτος το Κολλέγιο μας θα οργανώσει τους αγώνες 

κολύμβησης Ελληνορθόδοξων Κολλεγίων. Οι αγώνες 

θα λάβουν χώρα τη Δευτέρα 23  Μαρτίου στο Birrong 

Leisure and Aquatic Centre. Οι αγώνες αρχίζουν στις 

9:30πμ και τελειώνουν στις 2:00μμ. Το λεωφορείο θα 

αναχωρήσει από το σχολείο στις 8:15πμ. Όλοι οι 

γονείς είναι ευπρόσδεκτοι να παραβρεθούν και να 

υποστηρίξουν το Σχολείο μας. 

  

Σχολικές Παραστάσεις 

 

Παράσταση Ευεξίας Νηπιαγωγείο-Στ’ 

Δημοτικού 

Την Τετάρτη 30 Μαρτίου οι μαθητές του 

Νηπιαγωγείου-Στ’ Δημοτικού θα πάρουν 

παρακολουθήσουν μια παράσταση  Ευεξίας. Στην 

παράσταση αυτή οι μαθητές μπορούν να μάθουν 

διάφορες λογικές και θετικές στρατηγικές που θα 

χρησιμοποιήσουν στην καθημερινότητά τους. Το 

κόστος ειναι 7 δολάρια. Παρακαλούμε να μεταφέρετε 

το ποσό αυτό στη σχολική Γραμματεία. 

 

Γ’ Δημοτικού Παράσταση Κινητήριας 

Δύναμης  
Την Πέμπτη 31 Μαρτίου η Γ’ Δημοτικού θα πάρει 

μέρος σε μια παράσταση Κινητήριας Δύναμης στην 

αίθουσα τελετών του σχολείου. Το κόστος της 

εκδρομής είναι 25 δολάρια. Παρακαλούμε να 

μεταφέρετε το ποσό αυτό στη σχολική Γραμματεία. Οι 

μαθητές θα πρέπει να φορούν την πλήρη καλοκαιρινή 

αθλητική τους στολή. 

 

Παρουσίαση του Κόσμου των Μαθηματικών 

Οι μαθητές της Ε’ και  Στ’ Δημοτικού θα πάρουν μέρος 

σε ένα διαδραστικό εργαστήρι που θα παρουσιάσει η 

ομάδα Ο Κόσμος των Μαθηματικών τη Δευτέρα 4 

Απριλίου. Το εργαστήρι αυτό θα επικεντρωθεί σε 

διάφορες στρατηγικές μαθηματικών. Το κόστος της 

παρουσίασης είναι  10 δολάρια. Παρακαλούμε να 

μεταφέρετε το ποσό αυτό στη σχολική Γραμματεία. Η 

παρουσίαση θα λάβει χώρα τις πρώτες δυο Περιόδους 

για την Ε’ ενώ για την Στ’ θα λάβει χώρα την 3η και 4η 

Περίοδο. Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν την πλήρη 

καλοκαιρινή τους στολή, και να έχουν μαζί τους 

πρωινό και μεσημεριανό ως συνήθως. 

  

 Παράσταση NRMA Φυσικής και Οδικής 

Ασφάλειας  
Οι μαθητές του Προνήπιου-Στ’ Δημοτικού θα λάβουν 

μέρος σε μια παράσταση NRMA Φυσικής και Οδικής 

Ασφάλειας τη Δευτέρα 4 Απριλίου. Η παράσταση θα 

επικεντρωθεί σε διάφορες στρατηγικές οδικής 

ασφάλειας. Δεν υπάρχει κόστος για την παράσταση 

αυτή. 

 

Σχολικές Εκδρομές 

Νηπιαγωγείο  
Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου το Νηπιαγωγείο θα 

επισκεφθεί το Royal Botanical Gardens. Οι μαθητές θα 

πάρουν μέρος σε στο προγραμμα, «Η Βόλτα του 

Αλέξανδρου» που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της 

Pamela Allen. Οι μαθητές θα ιχνηλατήσουν τα βήματα 
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του Αλέξανδρου στον κήπο, χρησιμοποιώντας 

στρατηγικές μαθηματικών. Το κόστος της παράστασης 

είναι 35 δολάρια.  Παρακαλούμε να μεταφέρετε το 

ποσό αυτό στη σχολική Γραμματεία. Οι μαθητές θα 

πρέπει να φορούν την πλήρη καλοκαιρινή αθλητική 

τους στολή μαζί με το καπέλο τους και να έχουν μαζί 

τους πρωινό, μεσημεριανό, ένα μπουκάλι νερό. Οι 

μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο έως τις 

8:30πμ για να αναχωρήσουν με το λεωφορείο στις 

8:40πμ ακριβώς. Σε περίπτωση βροχής, η εκδρομή θα 

πραγματοποιηθεί. Αν θα πρέπει να αναβληθεί λόγω 

σοβαρής επιδείνωσης του καιρού, θα ειδοποιηθείτε 

μέσω Seesaw.  

 

Β΄ Δημοτικού 

Την Παρασκευή 8 Απριλίου η Β΄ Δημοτικού θα 

επισκεφθεί το Symbio Wildlife Park στα πλαίσια της 

ενότητας της Φυσικής, «Κοίτα πως μεγαλώνει». Οι 

μαθητές θα πρέπει να φορούν την πλήρη καλοκαιρινή 

αθλητική τους στολή, μαζί με το καπέλο και να έχουν 

μαζί τους πρωινό, μεσημεριανό και ένα μπουκάλι νερό 

μέσα σε ένα μικρό σάκο. Σε περίπτωση βροχής, η 

εκδρομή θα ακυρωθεί. Περαιτέρω πληροφορίες 

σχετικά με το κόστος θα δοθούν αργότερα. 

 

Ε΄ Δημοτικού 

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου, η Ε΄ Δημοτικού θα 

επισκεφθεί το Nan Tien Temple στα πλαίσια της 

ενότητας των Αγγλικών.  Οι μαθητές θα πρέπει να 

φορούν την πλήρη καλοκαιρινή  αθλητική τους στολή 

μαζί με το καπέλο τους και να έχουν μαζί τους πρωινό 

και ένα μπουκάλι νερό. Μεσημεριανό θα τους 

προμηθευτεί εκεί. Σε περίπτωση βροχής, η εκδρομή 

θα πραγματοποιηθεί όπως έχει σχεδιαστεί και οι 

μαθητές θα πρέπει να φέρουν αδιάβροχο. Περαιτέρω 

πληροφορίες σχετικά με το κόστος θα δοθούν 

αργότερα. 

 

Στ΄ Δημοτικού 
Την Τετάρτη 23 Μαρτίου, η Στ΄ Δημοτικού θα 

επισκεφθεί το Garie Beach και το Bola Creek Rainforest 

(Royal National Park) στα πλαίσια της ενότητας της 

Φυσικής με τίτλο: «Ο Κόσμος  μας που Αλλάζει». Στην 

εκδρομή αυτή οι μαθητές θα μάθουν για τη 

διαμόρφωση του οικοσυστήματος ενός δάσους-

Rainforest. Το κόστος της εκδρομής είναι 40 δολάρια. 

Παρακαλούμε να μεταφέρετε το ποσό αυτό στη 

σχολική Γραμματεία. Οι μαθητές θα πρέπει να να 

φορούν την πλήρη καλοκαιρινή αθλητική τους στολή 

μαζί με το καπέλο τους και να έχουν μαζί τους πρωινό 

και μεσημεριανό και ένα μπουκάλι νερό μέσα σε ένα 

μικρό σάκο.  Οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο 

σχολείο έως τις 8:30πμ για να αναχωρήσουν με το 

λεωφορείο στις 8:40πμ ακριβώς και θα επιστρέψουν 

στο σχολείο περίπου στις 3:10μμ. Σε περίπτωση 

βροχής, η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί μια άλλη 

μέρα. 
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