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College News 
25 March Celebrations 
On Sunday, March, students from the College attended 

Sunday church service as well as a ceremony at the 

school cenotaph. The school choir sang both the Greek 

and English national anthems, and students presented 

speeches and a poem. A wreath was laid at the school 

cenotaph by the President of the Board of Directors, 

Mr Christos Spiropoulos. 

 

 
 

 
 

 
 

CHANGEMAKER PROJECT 
In keeping with the School’s values of resilience and 

empathy, all students have been given the opportunity 

to participate in and engage with the wider community 

through a changemaker project. Year 6 and Year 7 

students participated in a project to raise $10,000 for a 
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shipping container that will be turned into a library for 

a school in a third-world country, as well as a school in 

Lismore. 

  

During Pastoral Care, students have been immersed in 

purposeful learning experiences empowering them to 

make a difference and providing them with the skills to 

solve real-world issues that have an impact. 

  

The students voted for the first container to be shipped 

and built in Sambhal, India where the Team of 

Upschool will be taking care of the building and 

shipping logistics. They are also planning to send a 

library to Lismore to help the community impacted by 

the floods. 

  

 This container, which is located in the school 

playground, is a whole community project, but before 

it is turned into a library, it’ll be used as an outdoor 

learning environment where teachers can conduct 

your everyday lessons.  

 

“Every child deserves the green-light to think outside 

the box and be a change-maker. 

 

Check out our project 

https://www.instagram.com/tv/CbuKv9NDYrB/?utm_

medium=copy_link 

 

Our Sponsorship Packages 

https://www.canva.com/design/DAE8aA2SJJA/wKrkq

_yKKY5gO--

bBKnheg/view?utm_content=DAE8aA2SJJA&utm_ca

mpaign=designshare&utm_medium=link&utm_source

=homepage_design_menu 

 

Please consider joining our journey in whatever 

capacity imaginable. Together, we’re more.” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAPPY MOTHERS DAY! 
On Sunday 8 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. 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.  

 

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  
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. 

 

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

during Terms 2 and 3. By Monday 9 May, all students 

should be wearing their Winter School Uniform. The 

Uniform Shop will open every Tuesday and Thursday 

throughout the term from 2:00pm-4:00pm. And every 

Saturday from 8:30am-10:30am.  

 

Church Attendance  
The Term 2 rostered church days as indicated in the 

School Diary for Years 1 to 4 have been cancelled. The 

students will attend a whole school liturgy during 

school time instead. Ms Xanthoudakis will issue an 

additional note at a later stage. 

 

Homework Club  
Homework Club will recommence in Term 2 and will 

begin on Wednesday 27 April.  

 

Greek Dancing – Prep to Year 6 
Greek Dancing classes for Prep to Year 6 will 

commence in Term 2. The classes will be held by Ms 

Lina Papapetros of the Aristotelion Academy of 

Traditional Dance. Greek Dancing fees are $50 for each 

term and are payable to the Aristotelion Academy of 

Traditional Dance. The fees must be paid before the 

commencement of Week 3 of each term. 

 

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

on Thursday 5 May. The cost of purchasing a gift is $15. 

Prep students may purchase their gifts on the days that 

they attend. Payment must be made to the P and F 

School Account as stated on the flyer.  
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Mother’s Day Dinner  
A special Mother’s Day dinner will be held on Thursday 

5 May at 7:00pm at Al Aseel at Bankstown Sports Club.  

The cost of this dinner is $65. Tickets can be purchased 

at the School Office from Wednesday 27 April between 

8:30-9:00am and 3:00-3:30pm.  

 

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.  

 

NAPLAN testing will be conducted online in Weeks 3 

and 4 on the following dates: 

 

Tuesday 10 May - Friday 20 May 

 

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

- 6 will take place in Week 4 on the following dates:  

 

Monday 16 May – Writing Exam and Greek Exam  

Tuesday 17 May – Comprehension and Language Exam  

Wednesday 18 May – Mathematics Exam 

 

Certificate of Attainment in Greek  
The Certificate of Attainment in Greek is the only 

official state certification that confirms the knowledge 

of Greek as a foreign/second language at six levels, 

corresponding to the levels of the Common European 

Framework (CEFR). It is recognised by all member 

states of the European Union but also by NESA.  

 

The Certificate of Attainment in Greek will be held on 

Monday 23 May at Macquarie University.  

 

Incursions/Excursions  

Wellbeing Show - Kindergarten to Year 6 
The Wellbeing Show (Kindergarten to Year 6) which 

was scheduled to take place this term has now been 

rescheduled to the end of October due to the 

renovations taking place in the School Hall.  

 

Kindergarten and Year 6 – Teddy Bear’s Picnic 

Excursion 
On Wednesday 4 May, Kindergarten and Year 6 will be 

attending an excursion to Bankstown City Gardens for 

their Annual 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, 

a tea set and other picnic items to enjoy with their 

buddies. 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 

rescheduled to a new date. There will be no cost 

associated with this excursion.  

 

Year 1 Excursion 
On Friday 6 May, Year 1 will be attending an excursion 

to Vaucluse House. Students will take part in the 

program, ‘Child’s Play’ which is in relation to their 

History Unit, ‘Families Past and Present’. Students will 

be given the opportunity to go back in time and see 

what life was like for the Wentworth children and the 

servants at Vaucluse House. The program includes a 

guided tour of the house and the grounds. Students are 

to wear their winter sports uniform, including their 

hats and bring their own packed recess, lunch and 

water bottle. Students will need to be at school by 

8:00am for an 8:30am sharp departure. In the event of 

wet weather, the students will need a raincoat as the 

excursion will go ahead. Any cancellations due to 

extreme weather conditions will be communicated via 

Seesaw. The cost of the excursion is $30. Please 

transfer the amount to the School Office. 
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Year 2 Excursion (From Term 1) 

On Wednesday 4 May, 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 winter sports uniform, including their hats and 

bring their own packed recess, lunch and water bottle. 

In the event of wet weather, the excursion will be 

cancelled. 

 

Year 2 Excursion  
On Wednesday 8 June, Year 2 will be attending an 

excursion to The Sydney Tramway Museum.  Students 

are to wear their winter sports uniform, including their 

hats and bring their own packed recess, lunch and 

water bottle. Additional information will be provided 

at a later stage. 

 

Year 3 Excursion  
On Tuesday 31 May, Year 3 will be attending an 

excursion to Sydney Zoo as part of their Science unit, 

‘It’s Alive’. Students are to wear their winter sports 

uniform, including their hats and bring their own 

packed recess, lunch and water bottle. In the event of 

wet weather, the excursion will be cancelled. The cost 

of the excursion is $45. Please transfer the amount to 

the School Office. 

 

Year 4 Excursion  
On Monday 9 May, Year 4 will be attending an 

excursion to Kamay Botany Bay National Park (Kurnell). 

Students are to wear their sports uniform, including 

their hats and bring their own packed recess, lunch and 

water bottle. In the event of wet weather, the 

excursion will be cancelled. 

 

Sport News  

Athletics Sports Captains  
Congratulations to the following students for being 

selected as the Athletics House Captains.  

Athena -  Paul Tsekenis and Mariah Philippou  

Zeus –   Jonathan Dinoris and Helen Ramis  

Aphrodite –  Christopher James and Mikayla 

Anevlavis  

Apollo –  Jordan Mallia and Lucy Musumeci  

 

Summer PSSA Sport  
Well done to all the students who were selected for the 

Summer PSSA Competition. Unfortunately, due to the 

inclement weather and field closures, students were 

not able to participate in any gala days. Our Summer 

PSSA Competition will resume towards the end of Term 

3.  

 

Winter PSSA Sport Try Outs and Winter PSSA 

Sport Competition  
Winter PSSA Try Outs will be held on the following 

dates: 

Friday 29 April 

Friday 6 May 

Friday 13 May.  

 

Once the teams have been finalised, training sessions 

will commence in school hours on Friday 20 May and 

on Friday 27 May. 

 

The first gala day will be held on Friday 3 June. The 

Winter PSSA games will commence at 9:00am at 

various venues and conclude at 2:30pm.  Students will 

be transported to the venues by bus.  

 

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

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

Monday 2 May. The Primary students will be 

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. 

Parents are welcome but are to remain in the stands at 

all times.  

 

Little Boomers Basketball– Prep to Year 2 
Little Boomers for students in Prep to Year 2 will 

commence on Thursday 5 May and will run every 
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Thursday until Thursday 9 June. Please ensure you 

have made payment before the commencement of the 

program. 
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High School News 
NAPLAN TESTS 

NAPLAN tests will take place from Tuesday, 10 May till 

Friday, 20 May. Students have been practising for these 

tests in English, Mathematics, literacy and numeracy 

classes. We wish them all the best in the tests. 
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Τα Νεα Της Αγιας Ευφημιας 
ΜΑΚΑΡΙΟΣ: 
ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἁγιωτάτης 

Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ὑπέρτιμος καί Ἐξαρχος 

πάσης Ὠκεανίας, τοῖς Θεοφιλεστάτοις Ἐπισκόποις, 

τῷ εὐαγεῖ κλήρῳ, ταῖς μοναστικαῖς ἀδελφότησι, τοῖς 

Προέδροις τῶν ἐντίμων Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων 

καί Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, τοῖς διδάσκουσι καί 

τοῖς διδασκομένοις ἐν τοῖς Σχολείοις, τοῖς 

ἐργαζομένοις ἐν τοῖς φιλανθρωπικοῖς καθιδρύμασι 

καί παντί τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι τῆς ἐν 

Αὐστραλίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, χάρις εἴη καί 

εἰρήνη παρά τοῦ ἐνδόξως Ἀναστάντος Σωτῆρος 

Χριστοῦ. 

 

Τιμιώτατοι Ἀδελφοί συνεπίσκοποι καί ἀγαπητά μου 

παιδιά, 

 

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀναμφισβήτητα ἕνα 

ἱστορικό γεγονός, τό ὁποῖο πραγματοποιήθηκε 

«ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος», δίχως δηλαδή τήν 

παρουσία μαρτύρων. 

 

Ἀντίθετα, στή Μεταμόρφωση, πού συνέβη σαράντα 

ἡμέρες πρίν ἀπό τή Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, παρόντες 

ἦταν οἱ τρεῖς πρόκριτοι μαθητές, ἐνῶ καταγράφεται ἡ 

ἀνθρώπινη παρουσία ἀπό τούς Εὐαγγελιστές καί κατά 

τή διάρκεια τῶν Παθῶν. 

 

Συγκρίνοντας ὅμως τό γεγονός τῆς Μεταμορφώσεως 

μέ τά γεγονότα τῶν Παθῶν, θά παρατηρήσουμε 

μερικές βασικές διαφορές. 

 

Ἐνῶ, γιά παράδειγμα, στή Μεταμόρφωση ὁ Θεός 

Πατέρας εἶναι παρών καί ἀκούγεται ἡ φωνή Του, στόν 

κῆπο τῆς Γεθσημανῆ ὁ Θεός φαίνεται νά εἶναι τελείως 

ἀπών‧ στό ὄρος Θαβώρ ἔχουμε θρίαμβο καί φῶς, 

νεφέλη καί δόξα, ἐνῶ στόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ 

διαφαίνονται ἔντονα ἡ μοναξιά καί ἡ ἀγωνία τοῦ 

Ἰησοῦ μέσα στό πυκνό σκοτάδι, οἱ ὁποίες ἐκφράζονται 

μέ τούς λόγους Του: «περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως 

θανάτου» (Ματθ. Κστ΄, 38). 

 

Παρόμοια, στή Σταύρωση πού ἀκολούθησε τά 

γεγονότα τῆς Γεθσημανῆ, δέν ὑπάρχει κανένα στοιχεῖο 

τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ οὔτε τῆς μεσσιανικῆς 

δυνάμεως τοῦ Χριστοῦ, σέ σημεῖο μάλιστα πού ἡ 

ἀνοχή Του καί ἡ ὑπομονή Του προκάλεσαν τόν 

χλευασμό τῶν σταυρωτῶν Του, οἱ ὁποῖοι ἔλεγαν: 

«εἰ βασιλεύς Ἰσραήλ ἐστι, καταβάτω νῦν ἀπό 

τοῦ σταυροῦ καί πιστεύσομεν ἐπ᾽ αὐτῷ» (Ματθ. Κζ´, 

42). 

 

Αὐτό συνέβη, διότι ὁ Χριστός δέ θέλησε νά ἐπιβάλει 

τόν ἑαυτό Του μέ θαύματα καί ὑπερφυσικές 

ἀποδείξεις. Ἀντιθέτως, θεμελίωσε τό ὕψιστο γεγονός 

τῆς Ἀναστάσεως, ἀνατρέποντας τό κῦρος τῆς 

ἱστορικῆς ἀντικειμενικότητας μέ τήν πίστη. 

 

Γι᾽ αὐτό, τόσο ὁ Χριστός ὅσο καί οἱ Εὐαγγελιστές δέν 

ἐπινόησαν ἀργότερα μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως, γιά 

νά κάνουν τό γεγονός πιό πιστευτό. 

 

Οἱ συγκεκριμένες ἀνθρώπινες μαρτυρίες θά ἦταν 

ὀλέθριες, θά ἦταν ἀπόδειξη ἀνθρωπινότητας καί 

κτιστότητας, λογικῆς καί χρονικῆς συγκυρίας, ἐνῶ 

τώρα ἡ Ἀνάσταση καθίσταται γεγονός πίστεως πού 

μᾶς καλεῖ σέ μιά ὑπαρξιακή ὑπέρβαση. 

 

Ἡ μεγάλη πρόκληση, ἑπομένως, δέν εἶναι νά 

ἀποδειχθεῖ ἡ Ἀνάσταση ἀλλά ἡ πίστη μας, ἡ ὁποία, ὡς 

ἐκστατικό βίωμα, μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τήν 

ἐμπιστοσύνη στά ὁρώμενα καί ἐπιβεβαιούμενα, μᾶς 

βοηθᾶ νά ἀποδράσουμε ἀπό τά ἀσφαλῆ, τά σίγουρα, 

τά λογικά καί μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀποκάλυψη τῶν 

ἐσχάτων. 

 

Μέ τήν πίστη καλούμαστε ὅλοι νά γίνουμε αὐτόπτες 

μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως, γιατί ὄντως ἡ πίστη ὁδηγεῖ 

στό θαῦμα ἤ, γιά νά τό ποῦμε καλύτερα καί 

θεολογικότερα, ἡ πίστη εἶναι ἔνα μοναδικό θαῦμα πού 

ξεκινᾶ ἀπό τό κενό μνημεῖο τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. 

 

Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί καί ἀγαπητά μου παιδιά! 

Χρόνια πολλά! 

 

Ἐν Σύδνεϋ, τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, 24ῃ Ἀπριλίου 2022. 
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Ὁ Ἀρχιεπίσκοπός σας 

† Ὁ Αὐστραλίας Μακάριος 

 

Εορτασμός για την Επέτειο της Επανάστασης 

του 1821 
Την Κυριακή 27 Μαρτίου, οι μαθητές του Κολλεγίου 

έλαβαν μέρος στις γιορτινές εκδηλώσεις για την 25η 

Επέτειο για την Επέτειο της Επανάστασης του 1821. 

Μια ομάδα μαθητών  παρακολούθησε τη Θεία 

Λειτουργία και την Επιμνημόσυνη Δέηση για τους 

Αγωνιστές του 1821, στον Καθεδρικό Ναό του 

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου πρωτοστάτησε ο 

Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κκ 

Μακάριος  και πήραν μέρος στο γιορτινό τραπέζι. 

 

Την ημέρα αυτή επίσης, οι μαθητές του Κολλεγίου 

πήραν μέρος στη Λειτουργία καθώς και στην τελετή 

κατάθεσης στεφάνου στο κενοτάφιο. Η σχολική 

χορωδία τραγούδησαν τον Ελληνικό και Αυστραλιανό 

Εθνικό Ύμνο και παρουσίασαν ομιλίες και ποιήματα. 

Στο τέλος της τελετής έγινε η κατάθεση στεφάνου στο 

σχολικό κενοτάφιο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τον κ. Χρίστου Σπυρόπουλο. 

 

Οι μαθητές μας έκαναν πολύ καλή εντύπωση και στις 

δύο αυτές εκδηλώσεις. 

 

Συνεισφορά Αγάπης και Αλλαγής 

(Changemaker Project) 
Οι μαθητές του σχολείου -ειδικότερα η Στ Δημοτικού 

και η Α Γυμνασίου- καθώς και η ευρύτερη κοινότητα, 

με την ενσυναίσθηση και τον αλτρουϊσμό που τους 

διακρίνει και σύμφωνα με τις σχολικές μας αξίες, 

έχουν αναλάβει μια πρωτοβουλία για να 

συγκεντρωθούν $10,000 για να δημιουργήσουν δυο 

βιβλιοθήκες φτιαγμένες από εμποροκιβώτια. Οι 

μαθητές έχουν σκοπό να κάνουν μια αποτελεσματική 

πράξη αγάπης που θα επιφέρει βελτίωση των 

συνθηκών του επιπέδου μόρφωσης φτωχών χωρών. Η 

πρώτη βιβλιοθήκη θα σταλεί στο Σαμπάλ (Sambhal) 

της Ινδίας, και η δεύτερη στο Λίσμορ (Lismore) 

Αυστραλίας. 

Σας παραπέμπουμε παρακάτω για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με αυτό το έργο αγάπης: 

 

 https://www.instagram.com/tv/CbuKv9NDYrB/?utm_

medium=copy_link  

  

Our Sponsorship Packages  

 

https://www.canva.com/design/DAE8aA2SJJA/wKrkq

_yKKY5gO--

bBKnheg/view?utm_content=DAE8aA2SJJA&utm_ca

mpaign=designshare&utm_medium=link&utm_source

=homepage_design_menu  

 

 

 

 

 

Την Κυριακή 8 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! 

 

 

 

  

file:///C:/Users/tony/Documents/www.steuphemia.nsw.edu.au
http://www.pngall.com/mothers-day-png/download/14400
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://www.canva.com/design/DAE8aA2SJJA/wKrkq_yKKY5gO--bBKnheg/view?utm_content=DAE8aA2SJJA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu 
https://www.canva.com/design/DAE8aA2SJJA/wKrkq_yKKY5gO--bBKnheg/view?utm_content=DAE8aA2SJJA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu 
https://www.canva.com/design/DAE8aA2SJJA/wKrkq_yKKY5gO--bBKnheg/view?utm_content=DAE8aA2SJJA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu 
https://www.canva.com/design/DAE8aA2SJJA/wKrkq_yKKY5gO--bBKnheg/view?utm_content=DAE8aA2SJJA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu 
https://www.canva.com/design/DAE8aA2SJJA/wKrkq_yKKY5gO--bBKnheg/view?utm_content=DAE8aA2SJJA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu 
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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.  

 

Καλωσορίσατε πίσω στο Β΄ Τρίμηνο! 

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

αρχίσει η νέα χρονιά. Για να μην απογοητευτούν, όσοι 

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 διεύθυνση της κας Ξανθουδάκης:  

 

xanthoudakise@steuphemia.nsw.edu.au 

 

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  
Όσοι γονείς δεν έχουν πληρώσει τα δίδακτρα του Α΄ 

τριμήνου 2022, 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.   

 

Αλλαγή της Σχολική Στολή  
Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν τη χειμερινή τους 

σχολική στολή κατά την διάρκεια του 2ον και 3ου 

τριμήνου. Από τη Δευτέρα 9 Μαΐου όμως, όλοι οι 

μαθητές  θα πρέπει να φορούν τη χειμερινή  τους  

Σχολική Στολή. Το κατάστημα που πουλά είδη Σχολικής 

Στολής θα είναι ανοιχτό στη διάρκεια του Τριμήνου 

κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 2μμ-4μμ και το 

Σάββατο από τις 8:30πμ-10:30πμ.  

 

Εκκλησιασμός 
Ο Εκκλησιασμός για τους μαθητές Α-Δ Δημοτικού του 

Β Τρίμηνου, όπως αναγράφεται στο σχολικό 

ημερολόγιο έχει ακυρωθεί. Όλοι οι μαθητές θα 

εκκλησιαστούν στη διάρκεια του σχολείου. Η κα 

Ξανθουδάκη θα σας ενημερώσει περαιτέρω με 

σχετικό σημείωμα. 

 

Ομάδα Σχολικών Εργασιών (Homework Club) 
Η Ομάδα Σχολικών Εργασιών θα συνεχιστεί και στο Β 

Τρίμηνο. Θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27 Απριλίου. 

 

file:///C:/Users/tony/Documents/www.steuphemia.nsw.edu.au
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Ελληνικός Χορός – Προνήπιο - Στ΄ Δημοτικού 
Τα μαθήματα Ελληνικού Χορού για τους μαθητές του 

Προνηπίου - Στ΄ Δημοτικού θα ξεκινήσουν το Β΄ 

Τρίμηνο. Τα μαθήματα θα γίνονται από τη κα Λίνα 

Παπαπέτρου της Ακαδημίας Παραδοσιακού  Χορού, 

Αριστοτέλειον. Τα δίδακτρα είναι 50 δολάρια το 

Τρίμηνο και θα πρέπει να πληρώνονται στο 

Aristotelion Academy of Traditional Dance, πριν την 

έναρξη της 3ης Εβδομάδας κάθε Τρίμηνο.  

 

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. 

 

Δείπνο για τη Γιορτή της Μητέρας 
Το σχολείο μας οργανώνει δείπνο για τη Γιορτή της 

Μητέρας που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 5 Μαΐου στο 

Al Aseel Bankstown Sports Clubs. Το κόστος του 

δείπνου είναι 65 δολάρια. Μπορείτε να 

προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τη Σχολική 

Γραμματεία από την Τετάρτη 27 Απριλίου μεταξύ 

8:30πμ-9:00πμ και 3:00μμ-3:30μμ. 

  

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 

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.  

 
 Τρίτη 10 Μαΐου - Παρασκευή 20 Μαΐου 

 

Εξετάσεις Μαθητών της Γ΄- Στ΄ Δημοτικού 
Έχει γίνει αλλαγές στις Εξετάσεις των μαθητών λόγω 

του NAPLAN. Οι Εξετάσεις για όλους τους μαθητές  της 

Γ΄- Στ΄ Δημοτικού θα λάβουν χώρα την 4η Εβδομάδα 

και έχουν έως εξής:   

Δευτέρα 16 Μαΐου - Εξετάσεις και Εξετάσεις 

Ελληνικών 

Τρίτη 17 Μαΐου - Εξετάσεις  Γραφής  

Τετάρτη 18 Μαΐου - Εξετάσεις Αγγλικών 

Πέμπτη 19 Μαΐου - Εξετάσεις Μαθηματικών 

 

Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας  
Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, είναι ο μοναδικός 

κρατικός τίτλος πιστοποίησης ελληνομάθειας, 

επίσημα αναγνωρισμένος από το Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, που επιβεβαιώνει τη 

γνώση της ελληνικής γλώσσας σε 6 επίπεδα, που 

αντιστοιχούν στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ). 

Αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από το NESA. 

 

Οι εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας θα 

πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 23 Μαΐου στο 

Macquarie University.  
 

Σχολικές Εκδρομές 

Παράσταση Ευεξίας 
Η Παράσταση Ευεξίας (Νηπιαγωγείο-Στ Δημοτικού) 

που είχε προγραμματιστεί για το Β Τρίμηνο, έχει 

αναβληθεί για το τέλος του Οκτωβρίου λόγω των 

ανακαινίσεων που γίνονται στη Νέα Αίθουσα Τελετών. 

 

Νηπιαγωγείο και Στ’  Δημοτικού -  Πικνίκ με 

τα Αρκουδάκια 
Την Τετάρτη 4 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 
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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 

για να πραγματοποιηθεί άλλη μέρα. Δεν υπάρχει 

κόστος για αυτή την εκδρομή.  

 

Α΄ Δημοτικού 
Την Παρασκευή 6 Μαΐου, η Α΄ Δημοτικού θα 

επισκεφθεί το Vaucluse House. Οι μαθητές θα πάρουν 

μέρος σε διάφορες δραστηριότητες. Το κόστος της 

εκδρομής είναι 30 δολάρια. Παρακαλούμε να 

μεταφέρετε το ποσό αυτό στη σχολική Γραμματεία. Οι 

μαθητές θα πρέπει να φορούν την πλήρη χειμερινή 

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 8:00πμ για να αναχωρήσουν με το λεωφορείο 

στις 8:30πμ ακριβώς. Σε περίπτωση βροχής, η εκδρομή 

θα πραγματοποιηθεί καθώς οι μαθητές θα πρέπει να 

φορέσουν αδιάβροχο. Σε περίπτωση ακραίων 

καιρικών συνθηκών, τυχόν ακυρώσεις θα 

ανακοινωθούν στο Seesaw.  

 

Β΄ Δημοτικού (Από το Α Τρίμηνο) 
Την Τετάρτη 4  Μαΐου, η Β΄ Δημοτικού θα επισκεφθεί 

το Symbio Wildlife Park στα πλαίσια της ενότητας της 

Φυσικής, «Κοίτα πώς μεγαλώνει». Οι μαθητές θα 

πρέπει να φορούν την πλήρη χειμερινή 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. 

 

Β΄ Δημοτικού 

Την Τετάρτη 8  Ιουνίου, η Β΄ Δημοτικού θα επισκεφθεί 

το The Sydney Tramway Museum.  Οι μαθητές θα 

πρέπει να φορούν την πλήρη χειμερινή αθλητική τους 

στολή, μαζί με το καπέλο και να έχουν μαζί τους 

πρωινό, μεσημεριανό και ένα μπουκάλι νερό μέσα σε 

ένα μικρό σάκο. Περαιτέρω πληροφορίες θα δοθούν 

αργότερα.  
 

Δ΄ Δημοτικού 

Την Πέμπτη 4 Απριλίου η Δ΄ Δημοτικού θα επισκεφθεί 

το Kamay Botany Bay National Park στα πλαίσια της 

ενότητας της Ιστορίας με τίτλο: «Πρώτες Επαφές».  Το 

κόστος της εκδρομής είναι 35 δολάρια. Παρακαλώ να 

βάλετε τα χρήματα αυτά σε ένα φάκελο όπου θα 

αναγράφεται το όνομα του παιδιού σας και να το 

παραδώσετε στη δασκάλα της τάξης έως την 

Παρασκευή 22 Μαρτίου. Οι μαθητές θα πρέπει να 

φορούν την πλήρη 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 αναβληθεί. 

 

Αθλητικά Νέα 

Αρχηγοί Αθλητικών Ομάδων 
Συγχαρητήρια στους ακόλουθους μαθητές που 

επιλέχτηκαν ως Αρχηγοί των Αθλητικών Ομάδων: 

 

Απόλλωνας:  Jordan Mallia and Lucy Musumeci  

Aφροδίτη:  Christopher James and Mikayla Anevlavis 

Ζευς:  Jonathan Dinoris and Helen Ramis  

Aθηνά:  Paul Tsekenis and Mariah Philippou  
 

Καλοκαιρινοί Αγώνες PSSA 

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που έλαβαν 

μέρος στους Καλοκαιρινούς Αγώνες PSSA. Δυστυχώς, 

λόγω του καιρού, δεν  μπορέσαμε να συμμετέχουμε 

στους αγώνες. Προσμένουμε τη συνέχεια των 

καλοκαιρινών αγώνων στο τέλος του Γ΄ Τριμήνου.  

  

Χειμερινές Αθλητικές Προπονήσεις PSSA 
Οι ημερομηνίες των προπονήσεων έχει ως εξής: 

  

Παρασκευή 29 Απριλίου 

Παρασκευή 6 Μαΐου  

Παρασκευή 13 Μαΐου 
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Οι προπονήσεις θα πάρουν μέρος στη διάρκεια του 

σχολείου την Παρασκευή 20 Μαΐου καθώς και 

Παρασκευή 27 Μαΐου. Ο πρώτος αγώνας θα λάβει 

χώρα την Παρασκευή 20 Ιουνίου. Οι Χειμερινοί 

Αγώνες PSSA αρχίζουν στις 9:00πμ και τελειώνουν στις 

2:30μμ. Η μεταφορά των μαθητών στους αγώνες θα 

γίνει με το λεωφορείο.  

 

Αθλητικοί Αγώνες Α΄ - Στ΄ Δημοτικού – 

Δευτέρα 2 Μαΐου 
Οι αθλητικοί αγώνες των μαθητών Α΄- Στ΄ Δημοτικού 

θα λάβουν χώρα τη Δευτέρα 2 Μαΐου 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 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, και να φέρουν πρωινό, μεσημεριανό 

καθώς και ένα μπουκάλι νερό. Οι γονείς είναι 

ευπρόσδεκτοι να παρευρεθούν, αλλά θα πρέπει να 

βρίσκονται στις κερκίδες καθόλη τη διάρκεια των 

αγώνων. 

 

Μικροί Μπασκετμπολίστες -  Προνήπιο – Β΄ 

Δημοτικού 
Το πρόγραμμα Μικροί Μπασκετμπολίστες για τους 

μαθητές του Προνηπίου – Β΄ Δημοτικού θα ξεκινήσει 

την Πέμπτη 5 Μαΐου και θα συνεχιστεί κάθε Πέμπτη 

έως την Πέμπτη 9 Ιουνίου. Παρακαλούμε να 

πληρώσετε πριν την έναρξη του προγράμματος. 
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